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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۵ جنوری ١٨

 کند می توجيه را خود گران شکنجه اوباما
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 به متھم را سيا سازمان امريکا سنای مجلس دسمبر ماه در .افتاد راه به امريکا در عظيمی جنجال گذشته سال

 سئير به دروغين اطالعاتۀ اراي و تروريسم به مظنونين بازپرسی ھنگام در وحشتناک ھای شکنجه از استفاده

 .کرد بازپرسی ھای شيوه ۀدربار امريکا جمھور

 شده منتشر تجسس امور در سنا ۀکميت توسط و شده درج یئ فحهص پانصد گزارش يک در ھا شيوه اين مخرب نتايج

  .است صفحه ھزار ٦ دارای محرمانه کامالً  سند اين  .است

 حال، اين با .است کرده استفاده شکنجه از ٢٠٠٩ تا ٢٠٠١ سال از امريکاۀمتحد اياالت که کرد اعتراف اوباما بارک

  .کند توجيه را خود گران شکنجه داشت سعی و دهکر خودداری» شکنجه«ۀکلم بردن کاره ب از اوباما

 کرده افول شدت به دنيا تمام در امريکا ۀمتحد اياالت احترام که است معتقد اقتصاد عالی ۀمدرس استاد ويچئيماتو آلگ

 نئيپا تا امريکا و واشنگتن اخالقی اعتبار رات،ييتغ و پايان بی ھای انقالب اين تمام از بعد« :گويد می وی .است

 را دنيا ۀھم امريکا ۀمتحد اياالت .است ريختن آتش به روغن بشود، که کاری ھر ديگر االن .رسيد خود حد ترين

  .»باشد دنيا ليسوپ خواھد می و کند می ديکتاتوری به متھم
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 در دوقلو ھای برجۀ حادث از بعد و پسر بوش جرج زمان از که سيا سازمان ۀبرنام رسمی تحليل اولين سندۀ تھي

 به مظنونين حبس به اقدام تحقيقات و دادگاه بدون سازمان اين .است برده کار سال پنج ، ٢٠٠١ سپتمبر ازدهي

  .کنند می شکنجه و فرستند می کشور خارج در مخفی ھای زندان به را آنھا .کرد می تروريسم

 برخی .کرده می استفاده مشت و ضرب و اجباری خوراک از سيا سازمان که آيد برمی اينطور شده منتشر مطالب از

 دست موارد بسياری در .کردند می ايستادن به مجبور را آنھا و نداشتند خوابيدن ۀاجاز ساعت ١٨٠ تا زندانيان از

 شده ذکر سرما خاطر به زندانيان از يکی مرگ به راجع اطالعاتی گزارش در .بستند می سرشان باالی را آنھا ھای

  .بودند داده قرار بتنی اتاق در لباس بدون را مذکور فرد  .است

 و جمھوری رياست دستگاه و داده می جمھور سئير به دروغين اطالعات جاسوسی ۀادار مدير سناتورھا، اعتقاد به

 بر نظارت از مانع کردند می سعی جاسوسی نيروھای اين، بر عالوه .است کرده می گمراه را سنا مجلس

 سازمان کارۀ دربار سنا مجلس که گيری نتيجه بدترين  .کردند می پاک را یبازرس ھای ملف تمام و شوند کارھايشان

 شده نمی واقع ھم ثرؤم حتی که کردند می استفاده بازرسی برای وحشتناک ھای روش از« که است اين کرده سيا

  .»است

 می برخورد آرام الً کام گریءافشا اين به نسبت امريکا مقامات که گويد می مامونوف رومان امريکا در ما خبرنگار

  .کنند

 می گوش به شکنجه از استفاده مقصرين و ولينؤمس درباره ملل سازمان نمايندگان طرف از سخنانی« :گويد می وی

 چيزی ملل سازمان سوی از سخنان اين حاضر حال در اما .است شده افراد اين مجازات خواستار ملل سازمان .رسد

 .بينند نمی ملل سازمان در ئیپاسخگو به موظف را خود نيز امريکا مقامات .ستني کار اين انجام به تمايل از بيش

  .»بيندازد جريان به را پرونده اين ندارد قصد که است کرده تفھيم روشنی به دادگستری وزارت

 از که سيا سازمان کارکنان که گويد می بشر حقوق امور در جمھوی رياست شورای سئير فيدوتوف لئيميخا

 به ندارد حق افتد، می اتفاقاتی چنين آن در که کشوری و  شوند مجازات بايد اند، گذاشته فراتر را گام خود تاختيارا

 :گويد می نيز بشر حقوق امور در روسيه ۀخارج امور وزارت سخنگوی دالگوف کنستانتين .بدھد دستور ديگران

 اعتبار و کرده تر روشن را آن فقط اطالعات اين رانتشا و »افتد می اتفاقات اين که دانستند می ھمه وقت خيلی از«

  کرد تخريب بشر حقوق در را امريکا متحده اياالت

 

 

 

 


