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 Reports  گزارشھا

 
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢نومبر  ٢٠

  :روسيه
 !ھستند ول کشتار دسته جمعی اسيران جنگیؤغرب و اوکراين مس

 
  .ردک دفاع روسيه کيف و غرب را به کشتار دسته جمعی اسيران جنگی متھموزارت 

به گزارش خبرگزاری ھای روسيه، وزارت دفاع روسيه ارتش اوکراين را به اعدام تعدادی از اسرای جنگی روسی 

ی که تسليم شده بودند و نمی دھد که سربازان  اجتماعی تلگرام نشان میۀ منتشر شده در شبکیيک ويدئو. متھم می کند

استثنای «قتل عمدی يک پديده و يا . توانستند از خود دفاع کنند يا حتی فرار کنند توسط نظاميان اوکراينی به قتل رسيدند

وزارت دفاع روسيه آخرين اعدام اسيران جنگی .  شرارت زلنسکی و حاميانش استۀنيست، بلکه نشان دھند» غم انگيز

  .شدت محکوم کرده استتوصيف کرده و آن را ب» ر انسانیقتلی غي«روسی را 

ی جديدی از کشتار جمعی اسرای جنگی غيرمسلح روسی توسط سربازان ئشواھد ويدئو: در اين بيانيه آمده است

يد می ئأ رژيم فعلی کی يف به رھبری زلنسکی و مدافعان و حاميانش را تۀاوکراينی منتشر شده است که ماھيت شريران

  .بيانيه ای که روز جمعه در کانال تلگرام اين آژانس منتشر شد .کند

سرباز «ده »  و سيستماتيکًعمدا«توصيف می کند که » آشغالھای رذل«اين متن اعضای ارتش اوکراين را به عنوان 

  .را با شليک گلوله مستقيم به سرشان کشته اند» روسی دست و پا بسته

ی ئاستثنا«به حقوق اسيران جنگی، اين جنايت را نمی توان به عنوان يک » م کيفرژي«ًبا توجه به احترام ظاھرا جھانی 

  .ارزيابی و به مخاطبان فروخت» غم انگيز
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يز در اين ھفته به ارتش روسيه خود را وزارت دفاع فدراسيون روسيه خاطرنشان کرد که سربازان اوکراينی زيادی ن

و مربوط به رفتار با اسيران جنگی رفتار يساس تمام مفاد کنوانسيون ژنبر ا«با اين حال، با اين افراد . تسليم کردند

  »خواھد شد

  ». اسيران جنگی روسيه نه اولين و نه تنھا جنايت جنگی اين رژيم استۀکشتار وحشيان«

است که به طور فعال توسط رژيم کيف حمايت می شود و توسط حاميان غربی  AFU  معمول در داخلۀاين يک روي

  .ارا ناديده گرفته می شودآنھا آشک

وزارت دفاع به اين نتيجه رسيد که زلنسکی و ھمدستانش بايد پاسخگوی تک تک اسيران جنگی شکنجه شده و کشته 

  .در مقابل دادگاه تاريخ، مردم روسيه و اوکراين باشند –شده 

ی توسط نيروھای اوکراينی  نفره از سربازان روس١٠ی از اعدام يک گروه ئھای اجتماعی تصاوير ويدئو در رسانه

ی نشان می دھد که چگونه گروھی از سربازان ارتش ئويدئو. گويا اين جنايت اندکی پيش رخ داده است. منتشر شده است

در ويديوی بعدی می توانيد . کنند و سربازان يکی پس از ديگری روی زمين دراز می کشند روسيه خود را تسليم می

سر آنھا آغشته به خون . اند که به قتل رسيده اند روی زمين افتاده در يک مکان در حالیببينيد که چگونه سربازان ھمه 

موارد ديگری نيز از اين دست در گذشته توسط ارتش اوکراين . است که نشان می دھد گلوله به سر آنھا شليک شده است

  .اتفاق افتاده و شناخته شده است

الملل دوما گفته است که   امور بينۀو رئيس کميت (LDPR) روسيهلئونيد اسلوتسکی، رھبر حزب ليبرال دموکرات 

به گزارش سرويس . وحشيگری ارتش اوکراين نسبت به اسيران جنگی روسی بايد با مجازات اعدام پاسخ داده شود

  :مطبوعاتي حزب ليبرال او اظھار داشت

است يا خير، اما اگر جعلی نباشد، تنھا يک پاسخ واقعی ] اعدام اسرای جنگی روسی[لم ما بايد بررسی کنيم که آيا اين ف«

  .توان داشته باشد می

اما فجايعی که ما ديده ايم جز با … .  که ما به شورای اروپا پيوستيم، مجازات اعدام را متوقف کرديم١٩٩۶از سال 

  .»ی نيستئچنين مجازاتی قابل پاسخگو

 ۀبه گفت. زی دسته جمعی به اسيران جنگی روسيه تشکيل دادی در مورد تيراندائ جناۀ تحقيقات روسيه يک پروندۀکميت

لئونيد پاسچنيک، سرپرست جمھوری خلق لوگانسک، اسامی قاتالنی که سربازان روسی را قتل عام کردند، از قبل 

  ».آنھا پيدا و مجازات خواھند شد«: او گفت. مشخص است

  

  .می خواھد ويدئو را بررسی کندمتحد ملل 

اليزابت تروسل، . ی به اسيران جنگی استئ در حال حاضر در حال بررسی مواد مربوط به تيراندازی ادعاملل متحد

  : به خبرگزاری ريانووستی روسيه گفت متحدمللسخنگوی 

در دفتر [من با ھمکارانم «: چگونه به اين ويدئو واکنش نشان داد، گفتمتحد ملل ال که ؤاو در پاسخ به اين س

آنھا می گويند که از اين ويدئوھا اطالع دارند و در حال بررسی . تماس گرفته ام]  متحد مللالی حقوق بشرکميساريای ع

  ».آنھا ھستند

 روسی را نشان ۀی را که اسيران جنگی اعدام شدئرئيس شورای حقوق بشر روسيه، والری فاديف، گفت که وی ويدئو

، سازمان امنيت و ھمکاری اروپا، شورای  متحدملللی حقوق بشر  آدرس از جمله دفتر کميساريای عا٢٠٠٠می دھد به 
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کميته بين المللی صليب سرخ و ساير سازمان ھای بين المللی ارسال کرده  هب. اروپا، عفو بين الملل ارسال خواھد کرد

 .است

  

 


