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 اعالمیه

 شکنجۀ وسیع مظنونین سیاسی توجیه پذیرنیست!

مؤسسۀ ملل متحد در مورد موجودیت شکنجۀ زندانیان در زندانهای افغانستان بر  ۰۳1۰گزارش مؤرخ بیستم جنوری 

تفر زندانی محکوم شده به جرایم ضد امنیت ملی تهیه شده است. طبق این گزارش بیش  5۰6مبنای نتایج انترویو با  

ورۀ تحقیق شکنجه شده اند. این گزارش هدف اصالحی داشته ازنیمی از زندانیان انترویو شده اظهار داشته اند که در د

و توصیه اش به حکومت افغانستان عبارت بود از دادن دوره های تعلیمی به مستنطقین و کنترول منظم از اجراآت 

 شان. گزارش به دولت افغانستان توصیه نموده است که اقدام به برطرفی یا تعقیب جزائی مستنطقین نکند. 

نیزبه سرنوشت گزارش بیطرفانه و اصالح خواهانۀ یک سازمان با اعتبار چون کمیتۀ حقوق بشرملل متحد حتی همین 

ئر سازمانهای حقوق بشربین المللی مواجه شد.  حکومت این گزارش را "مبالغه آمیز" خوانده رد کرد. رد گزارشات سا

ستان از اوضاع مطابقت نمیداشته باشند، اکنون سستماتیک آن گزارشات بین المللی که با تصویر دلخواه حکومت افغان

بیک عنعنه برای دولت افغانستان تبدیل شده است. حکومت از این لحاظ آهسته آهسته شباهت به رژیمهای دیکتاتور 

چون جمهوری اسالمی ایران پیدا میکند. متأسفانه این حالت به وضاحت نشان میدهد که حکام کنونی از واقعیت ها 

آنها در عقب هرگزارش یک دسیسه میبینند. گزارش گروه بین المللی بحران حاوی پیشنهادات ارزنده برای ترس دارند. 

جلوگیری از خطربازگشت افغانستان به یک جنگ داخلی دیگر بود. عکس العمل حکومت افغانستان به این گزارش 

لیکه حکومتها باید  خود برای اصالحات چنان خصمانه بود که حکومت میخواست دفتراین گروه درکابل را ببندد. درحا

متداوم در عملکرد و پالسی خود از مؤسسات تحقیقی بیطرف داخلی و خارجی تقاضای تهیۀ گزارشات مبنی بر تحقق و 

 نظرخواهی نماید. 

ر، به کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو( همگام با سازمانهای بین المللی حقوق بش

این نظر است که شکنجۀ زندانیان سیاسی، صرفنظر از عقاید و تعلقات زندانیان، عمل وحشیانه بوده و مطابق به بند 

(f مادۀ )جنایت علیۀ بشریت شمرده میشود. عدم جلوگیری از شکنجه توسط حکام اساسنامۀ محکمۀ بین المللی جزا،  7

معافیت شکنجه گران از مجازات بوده، به توسعۀ بیشتراین جنایت  و پشت پا زدن به گزارشات بین المللی، به معنی

 علیه بشریت در کشور ما منجر خواهد شد. 

 کمیتۀ حقوق بشرفارو

 

 


