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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
   توفان–حزب کار ايران : ارسال ازبرگردان و 

 ٢٠١٣ مارچ ٣٠
  

 دادخواھی برای مردم عراق
 عراقمناسبت دھمين سالگرد بمباران ه  بين المللی ضد اشغال بۀفراخوان شبک

 مسببين اين فاجعه بايد محاکمه شوند

  

يرامون دھمين سالگرد اشغال  سازمانھا و نھادھای زير است، بيانيه ای پۀ بين المللی ضد اشغال  که در برگيرندۀشبک

وليت و ؤاين بيانيه که با احساس مس.  آن از نظر خوانندگان گرامی توفان ميگذردۀعراق صادر نموده است که ترجم

 ملت عراق و حق تعيين سرنوشت ۀ تحريردر آمده  و از حقوق حقۀموشکافانه در مورد شرايط کنونی عراق به رشت

 .کنيم  اين سند را به ھمگان توصيه میۀکات بسيارمھم و پراھميتی است که مطالعآن به دفاع برخاسته است دارای ن

مناست دھمين سالگرد تجاوز به عراق انتشار يافته  و در تارنمای ه  انجمن ھمبستگی  با عراق بۀاين سند درويژه نام

  se.iraksolidaritet.www.           آن قابل دسترسی است

  : بين المللی ضد اشغال به قرار زير استۀ بخشی از اعضای شبک

تريبونال راسل، کمپين اسپانيا عليه اشغال برای استقالل عراق، مرکز فعال بين الملل، ھمبستگی زنان عراق برای 

  ... يدن عراق در سوال درمورد عراق و انجمن ھمبستگی" پرتۀعراقی مستقل و متحد، تريبونال جھانی شاخ

*** 

مريکا و بريتانيا عليه عراق آغاز گرديد بدرستی با تعريف ابه رھبری "  ائتالفۀجبھ"جنگ غيرقانونی که در قالب 

ن يک چنين جنگی  بايد در يک دادگاه ن وعامالامتجاوز. دادگاه نورنبرگ ھمخوانی دارد و يک جنايت عليه صلح است

  . محاکمه شوند و به حقوق  قربانيان اين تجاوز پاسخ  گويند،دخاطر عملکرد خوه بين المللی ب
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 مسببين اين فاجعه ۀ را سال کمپين برای دادخواھی عراق ناميد و خواھان محاکم٢٠١٣ بين المللی ضد اشغال سال ۀشبک

  .می باشد

که " پائول برومر"  نابودی کشانيد، روند فرقه گرائی سياسی تحت دکترينۀده سال اشغال عراق، کشور را به ورط

  .لت ناھنجار کنونی عراق استبود، مولود دوخالف تمام قوانين بين المللی 

 تمام عياری از درھم ريختگی در تمام عرصه ھای خدماتی و نقض سيستماتيک حقوق بشر و ازجمله ۀعراق امروزآئين

  . حق زيستن است

رغم عقب  علی.  و در ھرج و مرج پرتاب شدفرھنگی با ريشه ھای عميق تاريخی ويران ومورد تجاوز قرارگرفت

عراق ھمچنان در چنگال . ، عراق ھنوز آزاد نشده است٢٠١١در اواخر سال  نشينی نيروھای نظامی از خاک کشور

مريکا گرفتار است و دولت دست نشانده متمايل به ايران با اعمال فرقه گرايانه  و خشونت، زندگی مردم عراق ادستگاه 

ی برای ئکه مردم عراق کنترل کامل کشورشان را در دست نداشته باشند، فضا تا زمانی. خته استرا به خطر اندا

مريکا، ايران، اسرائيل و ا حضور ۀفساد دولتی و نقض حقوق بشر درساي. نظارت دمکراتيک در کشور باقی نمی گذارد

  .ساير نيروھای محلی ادامه دارد

 جديد اشغال ۀکند و با مرحل حق تعيين سرنوشت کامل مردم عراق حمايت می بين المللی ضد اشغال  از استقالل و ۀشبک

  .ی و نفاق افکن  مخالفت می ورزدئو حاکميت غير قانونی و فرقه 

ئيد گفتمان أ به مناسبت دھمين سالگرد اشغال عراق فرا می خوانيم که اين امر ت٢٠١٣ما ھمگان را به فراخوان کمپين 

  : زير است

ن غير نظامی، نيروھای ااشغال عراق اين است که تمامی قوای نظامی خارجی و مشاورشرط کامل پايان  -١

 سياسی ۀن قراردادی و سربازان مزدور خاک عراق را ترک کنند و تمامی پيمانھای دراز مدت، شالوداامنيتی و مستخدم

  .ند، ملغا گردند ژنو می باشۀمدند و در تضاد با عھد نامآ در ءو قوانينی که تحت اشغال کشور به اجرا

.   کشور بايد مردود اعالم شودۀوحدت عراق  بايد مورد حمايت قرارگيرد و ھرگونه تالش خارجی برای تجزي -٢

نفع ه خاطر موقعيت سوق الجيشی و ژئو پليتيک و ثروت عظيم عراق، ثبات در يک عراق امن و  متحد و مستقل  به ب

 .مردم عراق، منطقه و جھان است

 Leھمانطور که دربيانيه .  واقعی مردم عراق استۀ جنبش ضد اشغال عراق، تنھا نھاد مشروع  و نمايند -٣

Feytدر شھر لی فيت فرانسه با حضور بسياری از احراب و سازمانھا و ٢٠٠٨ لی فيت در سال ۀبياني( کيد شده استأ ت 

 -به تصويب رسيد...... اوز از خاک کشورجنبشھای ضد اشغال درمورد استقالل عراق وخروج تمامی نيروھای متج

، ھرگاه پرچم استقالل عراق دردست جنبش مقاومت عراق قرار داشته باشد، اين جنبش  درعمل  نماينده و بيانگر )توفان

 .  مردم عراق برای وحدت و مخالف  با ھرگونه  فرقه گرائی استۀاراد

کشتار دسته جمعی و . ن سرکوب و مرگ استدستگاه امنيتی عراق ماشي. شود حقوق بشرھمچنان نقض می -۴

طور خودسرانه دستگير ه دھھا ھزار عراقی ب.  زندانيان بدون دادگاه منصفه  درکشور جريان داردۀسيستماتيک و محاکم

ما . طور گسترده ای ھمچنان جريان دارده شکنجه ب. سر می برنده و زندانی شدند و در زندانھای رسمی و غير رسمی ب

سر می برند و توقف بازداشتھا و ه  زندانيان سياسی که بدون محاکمه و دادگاه در زندان بۀدی فوری ھمخواھان آزا

 .  ما خواھان لغو فوری اعدام در عراق ھستيم. اعدامھای خودسرانه ھستيم

بات ثکه امنيت و  تا زمانی. ميليونھا عراقی بنابر داليل داخلی و يا شرايط اشغال کشور از مملکت رانده شدند -۵

اقدامات عاجلی بايد برای حفاظت و حقوق و . به کشور باز نگردد دورنمائی برای بازگشت آنھا نيز باقی نمی ماند

 ارزشھای انسانی آنھا صورت گيرد
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 تبديل کرده ھايميائی، اورانيوم رقيق شده و ساير سالحک پنتاگون عراق را به  محلی برای آزمايش سالح  -۶

مريکا موظف است   ا. ی بايد اثرات اين سالحھا را بر مردم عراق مورد بر رسی قراردھدسازمان بھداشت جھان ..است

 .تمام مخارج  پاکسازی مناطق آلوده به  مھمات جنگی را به عھده گيرد

 جامعه و ۀ بازسازی شالودۀتمام کشورھائی که در اشغال عراق شرکت داشتند به لحاظ حقوقی موظفند ھزين -٧

به مردم غير نظامی عراق که اينھمه مصيبت کشيدند بايد خسارت  اقتصادی .  را بپردازندملک و مال خصوصی مردم

 .پرداخته شود

کارمندان امريکائی و . تمام جنايتکاران جنگی بايد زير نظر يک دادگاه بين المللی مورد تحقيق قرار گيرند -٨

ما قضات تريبونال . ز به مردم عراق گرديدول دروغھا و سياستی ھستند که منجر به تجاوؤن  به لحاظ حقوقی مساساير

خاطر شکنجه و ه   در مالزی جرج بوش، چنی و رامزفلد را  ب٢٠١٢دادگاھی که در ماه مه  (kuala Lumpurجنگی 

 ۀو ساير ارگانھای رسمی را برای محاکم)  توفان -جنايت جنگی محکوم کرده و حکم جلب آنھا را  صادر نموده است

 . فرامی خوانيم)  و رامزفلدجرج بوش، چنی(آنھا 

مين نيازھای انسانی مردم عراق، برای محافظت أارگانھای بين المللی موظفند بارديگر مساعی خود را برای ت -٩

 گزارش ويژه در مورد حقوق بشر ۀويژه  تھيه کادر پرشکی و ساير دانشگاھيان  و بررسی لطمات مکانھای باستانی  ب

 .        کار گيرنده توسط نھاد سازمان ملل متحد ب

 دادگاه خلق و ۀ بين المللی ضد اشغال پيرو معنوی تريبونال جھانی در مورد عراق است، تريبونالی که نمايندۀشبک

  . تاريخ بودۀ  مسببين و  منعکس کنندۀتالشی برای آغاز روند محاکم

انونی به اشغال خود درآوردند، طور غير قه ما تاريخی که توسط فاتحان و نيروھای متجاوز که کشور مستقلی را ب

ما معتقديم که سکوت به معنای  .نقش خود را بازتاب داده است سازمان ملل متحد با سکوت خود، .نوشته شود نمی پذيريم

ما ھمگان را فرامی خوانيم به ما بپيوندند و با صدای رسا و بلند وروشن دادخواھی  برای عراق  و . مشارکت است

  !  لب نمايند مسببين را طۀمحاکم

   بين المللی ضد اشغالۀشبک

  مناسبت دھمين سالگرد اشغال عراقه ب

  )توفان(ترجمه و تکثير از حزب کارايران

  ١٣٩٢  ]حمل[ حزب کارايران فروردينالکترونيک ۀ نشري٨١ ۀ شمارنقل ازتوفان الکترونيک

www.toufan.org  

 

 

 


