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  جاويد: برگردان از

 ٢٠١۵ می ٢٨
 

  انتقاد از گزارش سازمان عفو بين الملل در باره حلب
 

  .عليه بشريت  کرده است سازمان عفو بين المللی دولت سوريه رامتھم به ارتکاب جنايات جنگی  وجنايت 

 صفحه ای گزارش  سازمان حقوق ۶٢ سوريه  رونويس حلبجنايات جنگی ونقض حقوق بشر در شھر :ھمه جا مرگ 

  . است اين گزارش بار ديکر  بلند گرديدهۀصدای انتقاد در بار. بشر که در اوايل ماه می منتشر گرديد است  

ًيدا نگران است اما جنگ به قيمت جان سربازان وشھروندان غير نظامی عفو بين الملل به خاطر مرگ غير نظاميان شد

مزدوران جنگی  را به سوريه قاچاق می    لوازم  سالح و،ادامه دارد  از آن جا که قدرت ھای خارجی ھمچنان  پول

لملل ھشت مشکل نوشته شده  که با گزارش سازمان عفو بين ا» صدای مخالف « د در يک مقاله در پورتال اينترنتی  نکن

  .در مورد حلب منتشر گرديده است 

 اقدامات دولت ھای قدرتمند  ۀبه طور غم انگيز در سر تا سر سوريه ھمه جا مرده  وجود دارد و تا حد زيادی در نتيج

ريک که بايد عفو بين الملل آن را اشکار می ساخت   ،که قوانين بين المللی را در زير پاھای خود نقض می کنند

صدای «  ،ستدر کاليفرنيامونت ديابلو که از فعاالن  جنبش ھمبستگی  با سوريه و مرکز صلح وعدالت در استرلينگ 

 .خود را بخشنامه راديکال در مبارزه برای صلح وعدالت  اجتماعی می خواند » مخالف 

   .ه است  ناديده گرفت حلب  دخالت خارجی ھا را در سوريهۀسازمان عفو بين الملل در گزارش خود در بار

  .استرلينگ اين را اولين مشکل ار مشکالت ھشتگانه  ناميد 

سازمان عفو بين الملل شکست توافق قوانين عرفی بين المللی را ، که فرستادن شورشيان با سالح در کشور : وسپس 

  .  تأئيد می کند ،ھای ديگررا ممنوع کرده است

»  اطالعات مھم ونو« ت  مغرضانه تکيه می کند ، عفو بين الملل ھمچنان ازسازمان عفو بين الملل بر شھود واطالعا

  .در مورد زندگی غير نظاميان در مناطق تحت کنترول جنگجويان شورشی چشم پوشی می کند 

ی که توسط ارتش ئ سالح ھای کيمياًسازمان عفو بين الملل اطالعات تأئيد نشده را مخصوصا در مورد ادعای کاربرد

به اين ترتيب آتش جنگ را زياد تر  ادامه جنگ و  را تأئيد می کند  اما بدون ذکر علت و،استفاده گرديده استسوريه  

  .  مشتعل می سارد 
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