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 اوباما قول داد که سرويس ھای اطالعاتی
  ديگر از روش شکنجه استفاده نخواھند کرد
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در رابطه با پروندۀ اعمال شکنجه روی افراد متھم به تروريسم که در زندان ھای مخفی سازمان سيا در خارج واقع شده 

 اعالم کرد که امريکاد، بارک اوباما رئيس جمھور  که در مبارزه عليه تروريسم فعال ھستنه ایتوسط سرويس ھای ويژ

ولی سرويس ھای اطالعاتی در دست يابی به . اياالت متحده قاطعانه به مبارزه عليه تروريسم در جھان ادامه خواھد داد

 . استفاده نخواھد کرد،چنين ھدفی ديگر از روش ھائی که خالف ارزش ھای اخالقی می باشد

داده شده است که مأموران سيا به زور به افراد مظنون به شرکت در اعمال تروريستی غذا در پرونده مشخصاً توضيح 

. زندانيان در عين حال از خوابيدن طی يک ھفته محروم می شدند. می دادند و آنھا را با آبشار آب شکنجه می کردند

  .تھديد به مرگ توسط مأموران سيا نيز از جمله شکنجه ھای رايج بوده است

  : منبع

  

http ://french.ruvr.ru/news/2014_12_09/Obama-promet-que-les-services-de-renseignement-n-

utiliseront-plus-les-methodes-de-torture-3736/ 
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انند ھر قول و قضاوتی که دل شان می خواھد بدھند و بکنند، مگر در بين مردم سراسر  می توجنايتکارانی از قماش تو

شد  باجھان تنھا آنھائی به چنين قول ھا و قضاوت ھا باور نموده و آن را تبليغ خواھند نمود، که يا مزدور و خود فروخته

د؛ ورنه ھرکسی که از کمترين وجدانی برخوردار باشد می داند که اين نو يا ھم اساساً در دنيای واقعيت ھا زندگی ننماي

تعھد سپاری ھای امپرياليستی و به اصطالح اشک تمساح ريختن ھا، چيزی به جز تکتيک ديگری از جانب امپرياليزم 

  .نيستبه منظور تحميق و ارعاب خلقھای جھان نبوده و 
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