
 
عاملين و آمرين شکنجه و قتل زندانيان در عراق بايد در 

 دادگاه جنائى بين المللى  محاکمه شوند
 

بعد از افشاى شکنجه وحشيانه زندانيان زندان ابوغريب توسط بازجويان و شکتجه گران ارتش                 
آمريکا،  رهبران سياسى و افسران عالى رتبه ازتش آمريکا ادعا مى کنند از جناياتى که در                        

آن ها  مدعى  هستند شکنجه و قتل زندانيان در            . زندان ابوغريب اتفاق افتاده اطالع نداشتند       
اما با توجه به اسناد و قرائنى که تاکنون          . عراق توسط چند سرباز خودسر صورت گرفته است        

در اين رابطه منتشر شده و با توجه به جنايات مشابهى که دستگاه هاى سرکوب و                                 
ى آمريکا نظير  پنتاگون و  سى آى ا  در گذشته  نيز مرتکب شده اند،                        سرويس هاى اطالعات 

ترديدى نيست شکنجه و قتل زندانيان عراقى در زير شکنجه به صورت سيستماتيک صورت                     
گرفته و نه تنها بخشى از سياست هاى سرکوب گرانه آمريکا است، بلکه از بوش و  رامسفلد تا                 

اين . کس يادگارى گرفته اند، در اين جنايات دست داشته اند       شکنجه گرانى که  با قربانيان خود ع      
اما اين  . بار اول نيست که جنايات آمريکا در کشورهائى که مور تهاجم قرار داده  افشا مى شود                

بار به برکت اختالف عميق ميان پنتاگون و سى  آى ا  و گسترش ارتباطات جهانى، جنايات                         
 .  وسيع ترى يافتآمريکائيان در زندان ابوغريب انعکاس

 
شکنجه و قتل فجيع زندانيان عراقى را قويا محکوم              ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    

مى کند و خواستار محاکمه آمرين و عاملين اين جنايات در دادگاه جنائى بين آلمللى در الهه                     
نايتى که   مردم جهان نبايد اجاز دهند آمريکا با اتکا به نيروى نظامى خود هر ج                           . است

. مى خواهد انجام دهد و از قوانين بين المللى نيم بندى هم که وجود دارد سرپيچى کند                          
. شکنجه و قتل زندانيان ابوغريب، يکى از کثيف ترين و بى شرمانه ترين جنايات قرن حاضر است               

شکنجه و قتل زندانيان عراقى توسط آمريکائى ها و انگليسى ها، در کنار شکنجه و قتل                          
نان توسط رژيم صهيونيستى اسرائيل و ده هزاران زندانى سياسى در زندان هاى رژيم               فلسطي

نشان مى دهد که جامعه جهانى آگنده از فجايع، ظلم          ... جمهورى اسالمى و الجزاير و ترکيه و      
جامعه جهانى بايد به نقطه اى برسد که ديگر شاهد          . و ستم و نابرابرى است و بايد تغيير کند         

 .  نباشدچنين جناياتى
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