
حقوق بشر سازمان ملل متحد  یشورا یخطاب به اعضا یالمللنینگاران و خبرنگاران باز روزنامه ینامه سرگشاده جمع

 «انماریم»در  یکشنسل یدرباره اوضاع نگران کننده

 

را  یهمه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسان ییبکشد، چنان است که گو نیزم یفساد در رو ایرا بدون ارتکاب قتل  یکس، انسان هر»

 (32 هیآ –)قرآن: مائده « همه مردم را زنده کرده است ییبخشد، چنان است که گو ییاز مرگ رها

هر که به  م،یگویمن به شما م کنیل"قتل مکن و هر که قتل کند، سزاوار حکم شود؟  "گفته شده است نیکه به اول دیا دهیشن »

 د،یمستوجب قصاص باشد و هر که احمق گو د،یمستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گو رد،یخشم گ سببیبرادر خود ب

 ( 22-5:21: یتم لیمستحّق آتش جهنّم بُوَد.) انج

 (20:13)تورات: خروج، « مکن قتل»

را بکشد نه باعث  ینه کس دیانسان نبا کی د،یرا مثل خود بدان گرانیترسند، د یمردم از مجازات لرزانند، همه مردم از مرگ م همه»

 (1: 10)ذمه پده: فصل « شود. یکشتار کس

 

 جنابانیعال ان؛یآقا ها،خانم

 یبه محل هیاست و خاک سور منیعربستان در حال بمباران کردن  یاست؛ ائتالف نظام نیروزها جهان، شاهد فوران خون از زم نیا

و  برندیمطلق به سر م یدر گرسنگ یمنیهزار کودک  500از  شیشده است. ب لیتبد یبزرگ جهان یهامنافع قدرت میتقس یبرا

بزرگ  یهاپنهان قدرت تیبا حما یستیترور یهاندارند. گروه هاستیترور اتیماندن از جنا ماندر ا یبرا یسرپناه یسور یهاخانواده

 ندارند. شتریب یزیاز خونر یو ترس دهندیخود ادامه م تیبه فعال

از  یادیو کشتار جمع ز یآوارگ سازنهیزم ریاخ یهاو در هفته ردیگیصورت م انماریاز مردم م یبخش هیکه عل یاتیجنا ان،یم نیا در

عدم  لیکشور به دل نیمسلمان در ا یتیرا به خود معطوف کرده است. اقل یالمللنیب یهاکشور شده، نگاه همه رسانه نیمسلمانان ا

. بنا به اعالم شودیآنان آتش زده م یو دامدار یکشاورز یهانیاز خانه خود رانده شده و مزارع و زم شان،یتحقق حقوق شهروند

 یدرصد ۹۹ یو سوختگ بیتخر انگریب ا،ینگیروه تیاقل یگرفته شده از روستاها یماهواره ا یبان حقوق بشر عکسها دهیسازمان د

 شده است. جادیها بر اثر آتش ا بیرکند، تخ یاثبات م ریتصاو نیاز آنها است که ا یبرخ

 نیاند. بنابراکرده یگذارنیمرز خود با بنگالدش را م انماریم یتیامن یروهایاعالم کرد، ن یدر گزارش یبه تازگ المللنیعفو ب سازمان

 کشته شده است. زیمرد ن کیو  یزخم نیگزارش، سه نفر از جمله دو کودک در برخورد با م

 هایریها و درگخشونت یدهند در پ یم لیتشک اینگیآنها را مسلمانان روه تیهزار نفر که اکثر 400بیش از  تاکنون  ن،یبر ا عالوه

از  شیاظهار داشت که احتماال ب رایسازمان ملل متحد اخ یمقام رسم کی نی. همچناندختهیبه بنگالدش گر انماریم نیاز استان راخ

 کشته شده اند. انماریدر م اینگیمردم روه تینفر با اکثر 1000



از خشونت  یگرید یکشورها، تابلو نیها به اخراج آنان از ادولت دیو تهد یپناهندگ یهاافراد در کمپ نیا یاسفبار زندگ طیشرا

 .ستین یپوشعنوان قابل چشم چیرا رقم زده است که به ه تیدر دوران عقالن یبشر

 یهاجهان و گروه یخود، همواره با انتقاد افکار عموم یو ناقض حقوق بشر ینسانضدا یکردهایاقدامات و رو لیکه به دل لیاسرائ میرژ

و  شتریاست تا ب انماریارتش م یکننده سالح برا نیتام نیتریحقوق بشر قرار داشته، اصل باندهیو د المللنیعفو ب رینظ یالمللنیب

روز پنجم ژوئن در پاسخ  زین لیدفاع اسرائ ریوز ،«برمنیل گدوریآو»کشور کند.  نیمسلمانان در ا یکشاقدام به نسل بلتر از قگسترده

در  کایآمر ژهیو به و یغرب یاز کشورها ویتل آو تیاز تبع انماری( در مورد فروش سالح به ملیکنست )پارلمان اسرائ یاز اعضا یکیبه 

 استیو س میدان ی( میغرب یما خود را تابع آنها )کشورها»اظهار داشته بود:  یسخن گفته بود. و انماریفروش اسلحه به م نهیزم

 «کرد. میرا حفظ خواه یکسانی

را از  انماریو اروپا، م کایکند که آمر یرا نادرست دانسته و عنوان م برمنیل هیانیب یگزارش یاست که روزنامه هاآرتص ط یدر حال نیا

 کرده اند. میتحر یحاتینظر تسل

صلح نوبل شده است،  زهیجا افتیکه موفق به در «یآنگ سان سوچ»که خانم  دهدیم یرو یدر حال یکشو نسل اتیجنا نیا تمام

 ،یادامه داشت که رهبران جهان ییروند تا جا نیداند. ا یم یواقع ریکند، بلکه آن را غ یرا محکوم نم تیبشر هیعل تیجنا نینه تنها ا

در  یآنگ سان سوچ یتیاهم یو اسقف اعظم دزموند توتو، ب یزوسفیصلح، از جمله مالله  زهیجا رندگانو ب یردولتیغ یسازمان ها

 را محکوم کردند. انماریپاسخ به بحران در م

 انمار،یمسلمانان در م یکشنسل تمیضمن محکو ،یالمللنیو خبرنگاران ب روزنامه نگاران، عکاساناز  یمبنا، ما به عنوان جمع نیهم بر

از آنکه  شیپ م؛یموضوع هست نیبه ا یدگیحقوق بشر سازمان ملل متحد جهت رس یشورا یاز سو یجلسه اضطرار لیخواستار تشک

 دوم باشد. یجهان جنگپس از  یزیخونر نیبارترجهان شاهد فاجعه


