
  
   کارانی جنایت کاری را به دار زدندجنایت

  
ام حسين را برای اجرای حکم مرگ وی که دادگاه دنيروهای آمریکائی ص دسامبر، ٣٠صبحگاه روز شنبه 

   .عالی عراق تائيد کرده بود، تحویل ماموران امنيتی عراق دادند
  

مه و سپس به مرگ  دستگير و محاکوسط امریکا و متحدانشصدام حسين به دنبال اشغال عراق ت
اما . اتهامات صدام به عنوان یک جنایتکار حکومتی بسيار سنگين وغيرقابل بخشش بود. محکوم شد

به پای ميز محاکمه کشاندند، از جنس خود صدام بوده و کسانی از کسانی که وی را دستگير و سپس 
این . شریت مرتکب شده اندآنها مانند آمریکا و انگليس در ابعاد جهانی جنایت های بی شماری عليه ب

صدام تر از  بار بيشسه جانيان در عراق طی سه سالی که این کشور را به اشغال در آورده اند، 
دادگاهی که در پرتو اشغال این کشور و به فرمان .  در عراق جنایت کرده و آدم کشته اندحسين

  ان غيرقانونی و فاقدينخت، از ب و به دار آویصدام را محاکمهو حکومت دست نشانده آنها اشغالگران 
  . استبوده  محاکمه عادالنه ار قضائی و مردمی برای پيش برد یک اعتبصالحيت و

  
ال های حکومت کاران آمریکائی و انگليسی که خود در جنایات صدام نقش داشته و تمامی س تجنای

عی کردها در حلبچه تجهيزات شيميائی برای کشتار جم او چشم بسته بودند وصدام به روی جنایات 
ها که صدام از آنشدند  سری  مانع افشای اطالعاتيری او، از بدو دستگدر اختيار او گذاشته بودند

ار  آغ به زودیکه قرار بود دادگاه مربوط به جنایاتش در حلبچهحلق آویز شتاب زده صدام . اطالع داشت
   . دید  راستا در همينشود را  باید

   
 و دولتی که در دفاع از حق حيایت، حکم مرگ را جنایت آگاهانه) تبعيد رد(انکانون زندانيان سياسی ایر

سيدگی به جنایات از ر کارانی چون صدام مخالف است، تجنایمی داند و با حکم مرگ حتی برای 
 های صالحه که به رهبران جنایت کار جمهوری اسالمی و بوش و بلر در دادگاه چون جانيان حکومتی

  . نجدیده برپا شود، حمایت می کنددست توده های مردم زحمتکش و ر
  

  )تبعيد رد(انکانون زندانيان سياسی ایر
  ٢٠٠۶ دسامبر ٣١ برابر با ١٣٨۵ دی ١٠

  
  


