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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  از مطبوعات غرب

  

  در عقب سيم های خارداِر گوانتانامو
  شرايط سنگين زندان برای محبوسين تروريست

  
شمار محبوسين تقليل يافته و شرايط حبس . قرارگاه امريکايی گوانتانامو در ظرف سالها تغيير قيافه کرده است

  .از حبس و يا سوق به محکمه ديده نمی شود  یآزاداميد  ،ولی برای اکثر محبوسين. بهترشده است
  

  
  

گوانتانامو که به اصطالح پايگاه بحری امريکا 
ناميده می " يتموج"ويا " جی، تی، ِام، ُا"عسکری 

کيلومتر مربع وسعت داشته و در درياچۀ  ١٢٠شود، 
  .به عين اسم در جنوب شرق کيوبا واقع است

  
  گوانتانامو در ماه آگست

 اين چند -»زمان ما) Gulag (١گوالِگ «  و»ين به ديموکراسیهتو« يک ،»امريکا خجالت آور استبرای « 
 ،به حق و يا غير حق. در پايگاه امريکائی گوانتانامو از داخل و خارج در مورد قرارگاه محبوسين  استقضاوت

 امريکا چنان عمده و در خور تخريب شهرت". جنگ برضد ترور"خود نمائی امريکا در از سمبولی است گوانتانامو 
اما در خود گوانتانامو از اين گفت و گوها اثری . اهميت است که اکنون در واشنگتن روی  بديل ها فکر می شود

 افتتاح گرديد که يک محبس شديدًا ۶در ماه دسمبر کمپ نمبر .  تو سعۀ زيربناها ادامه دارد،با وجود انتقاد ها. نيست
کارهای عمرانی در جريان است تا يک .  محبوس نصف آن درين جا بسر می برند٣۵۵جملۀ از و تحت مراقبت بوده 

 به قرارگاه، ماشين های ساختمانی در فعاليت هستند تا در چند ه ایهمچنان در جاد. عمارت ضميمه تکميل گردد
  . کيلومتری آن يک عمارت برای محاکمۀ متهمين تروريستی اعمار گردد

  
  خرابه های متروک

م  ٢٠٠٢سال  در جنوری محبوسين که  گروپ اول . است کرده شکلتغييری لاز اساس گذاری به اين سو بکار گاه قر
" کمپ اکسريز"  قرارگاه آن وقت. زير آسمان آزاد به سر می بردندیاز افغانستان آورده شدند، بايد در حجره های قفس

  با لباس نارنجی و مشک های،وتو ها از محبوسين ولی ف. می گذشتماه٣صرف فعال بودن آن   و ازناميد می شد
 به خوشی ژورنالست هارا در قرار محافظعساکر.  می باشندضای گوانتاناموبسته در عقب سيم های خاردار، گويای ف

 امروز بکلی با "کمپ اکسريز".  بهبودی ها حاصله را نشان داده بتوانند، درمقايسهگاه متروک راه نمائی می کنند تا
  .درحالت ويرانی قرار دارندرو پوش گرديده و بارک ها که در آن تحقيقات اولی انجام می شد، همه خورده ت پيچ نباتا

کيلومتر ١٢٠ناميده می شود، " يتموجيا "و " ی، تی، ِام، ُاج"گوانتانامو که به اصطالح عسکری  ،پايگاه بحری امريکا
 غير "اکسريز"بعد از اينکه کمپ . رق کيوبا واقع استمربع وسعت داشته و در درياچۀ به عين اسم در جنوب ش

اين قرارگاه کمپ  . قرارگاه جديد بنام کمپ دلتا، اقدام کردِ کمپلکسمساعد پنداشته شد، امريکا قدم بقدم در اعمار 
  و سيم های خار داری فلزی در برگرفته و چندين مرتبه با کتاره ها،" صوتانعکاس"به شمول کمپ را  ۶ الی ١های

 مشتمل است بر قطارهای طويل ١کمپ شماره . ضر مسدود هستندا در حال ح٣ و ٢کمپ های . دنمی باشاحاطه 
که با جالی های مستحکم از همديگر جدا ولی محبوسين می توانند يک ديگر را  يک نفره  پوش شدۀحجره های

  .درحاليکه روشنی از بيرون نفوذ می کند، ببننند
 به گروپ های الی "بی آزار"ِ  محبوسينکمپ درين .  قرارگاه است با حجره های چند نفره يگانه قسمِت۴کمپ شماره 

  اين جابودی ها.  می باشديک باغچۀ سبزيجات ميدان سپورت و دارای يک حويلی قرارگاه.  به سر می برندیده نفر
اس های نصواری و نارنجی  لب بايدمحبوسينی که کمتر همکاری از خود نشان می دهند،. لباس سفيد در بر دارند

.  دومحبوس به جالی نزديک گرديده و به انگليسی با ما احوال پرسی کردند۴هنگام بازديد ما از کمپ شماره . پوشندب
                                                           

  1 تزاری بعدًا ستالينیقرارگاه جزائی در روسيه 
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محبوس سومی مثل اينکه دق آورده باشد در ميدان . يکی از آنها خود را از بوسنيا و ديگرش از عراق معرفی نمود
نظر به اظهار . فضا غير منتظره کش نبود. صحبت داشتمحافظ  با ، چهارمی محبوسوکشانيد کتاره شده خود را می 

  .  محبوسين به سر می برند فی صِد١٠کتوِر قرار گاه صرف  دراين ِس،محافظين
  

  
  

 با حجرات حبس در ١نظری به کمپ شماره 
  قرارگاهی امريکا در گوانتانامو

  
  

  روز های يک نواخت زندان
  به سر می برند و روزها درين جا طوری ديگری به پايان می ۶ و ۵بوسين در کمپ های  حصۀ مح٣/٢بيش از 
های جزائی در امريکا ساخته ه  مطابق به قرارگا،حراست می گردند محابسی هستند که شديدًا ،هردو کمپ. رسند
 درجه بندی گرديده "خطرناک"به و باشندگان آن  برخالف کمپ های قبلی از کانکريت و فوالد اعمار گرديده ،شده
 بصورت اعظمی دو ساعت ، نظر ازصرِف. ، جا دارنداستاز نور برق روشن  يک نفره که یآنها در حجره ها. اند
 ۶ و۵ کمپ های ِ سايل سپورتی و شاور نيز موجود است، زندانيان در حويلی احاطه شده که در آن و» تفريخ«

با .  است زيرا محبوسين با ديوار های زخيم از همديگر جدا شده اندشديد ترتجريد همچنان  .روشنی روز را نمی بينند
آن هم درست نيست گفته شود که آنها در تجريد محض به سر می بردند، زيرا محبوسين بصورت دايمی با يک ديگر 

ل  و افهام و  پيام ارسا با عالمات،بدون اينکه باهم ببينند، به يک ديگر از طريق ديوار و در وازه. در مخابره هستند
  .  انقطاع ناپذير به گوش می رسد۶ مخلوط صداها و آوازهای درهم و برهم در حويلی کمپ .تفهيم می نمايند

 تقريبًا –دريک بازديد، پيش روی اکثر حجرات منطرۀ مساوی .محبوسين وقت خود را با قدم زدن تير می کنندديگر 
 دروازۀ حجره که روشنی برق  آنی عقب کلکين باريِکبصورت:  عرض وجود می کند-تصوير فضای مکان ارواح 

ور زده و به  او بعدًا در نزديکی دوازه بزودی َد.در آن می تابد، قامت يک محبوس با لباس نارنجی ظاهر می گردد
زندگی يک نواخت در  .رفتار خود ادامه می دهد تا کمی بعدتر روی ريش دارش دوباره از کلکين در وازه ديده شود

روزانه پنج مرتبه از لودسپيکرها آواز آذان شنيده می شود، سه مرتبه  .  کند می تغييرندرت يوارهای محبس بهعقب د
 میظاهر دروازه خوراک داده می شود و هفته وار يک نفر کتابدار  محبس با کتابهايش "دريچۀ "در روز ازيک

  . گردد
به مراقبت امنی ، از نظر  بايداين کمپاصًال . فايتی بی ک نمونۀ است از نفر محبوس،١۶٠ با ۶کمپ شماره ادارۀ 
ولی در  . توانستند بگذرانندکه درآن زندانيان در شعبات مختلف وقت خود را باهم میقرار می داشت اوسط، درجۀ 
زندانيان با سالح های خود   . وقوع پيوست بغاوت به-" بی آزار" بامحبوسين بسيار– ۴م درکمپ شماره ٢٠٠۶سال 

اين لحاظ از پالن اعمار يک  از.  گرديدندبعد از استعمال مرمی های رابری مغلوب  کهه محافظين حمله بردندساخت ب
صرف نظرشده وهنوز افتتاح نگرديده بود که به يک که شکل تجربوی داشت،  ۶در کمپ شماره آزاد محبس نسبتًا 
که اقامت محالت ر شکل کرد و يسه های يک نفره تغيتفريح به قفمحل های  . تبديل گرديدًا تحت مراقبت محبس شديد

عساکر از صد ها . در غير آن هم مقررات امنی نهايت شديد است.  بدون استفاده ماندند درنظر بود،برای گروپ ها
  . شکايت داشته و اکثرًا با پرتاب مواد فضله اذيت می گردند،حمالت درسال به محافظين

  
  بهبود می بيند  )IKRK( صليب احمر بين المللی

صحبت با محبوسين . ژورنالستان در يک بازديد از گوانتانامو صرف شمۀ از حيات عقب جالی های فلزی را می بينند
نسبت به  با آن هم شک و ترديدی وجود ندارد که. همچنان از متود های تحقيقات تصوری وجود ندارد: اجازه نيست

 )اقسام خوراک( پروپاگند نيست که آمر آشپز خانۀ قرار گاه شش مينواين. وضع بسيار بهبود حاصل نموده استگذشته 
به همين سلسله اين افواهاِت که احساس .  وسايل خود را نشان می دهد جديد ترين عرضه می کند يا پرسونل طبی

   . خدشه دار می گردد، ديگر بگوش نمی رسدبودی هادينی 
» يتموج«اجازۀ ديدار از زندانيان، معلومات بهتر اوضاع قرار گاه   با  بحيث يک منبع ثالث،صليب احمر بين المللی،

شکنجه  ادارات مربوط را به تطبيق يک نوع  سری، م در يک راپور٢٠٠۴اين مؤسسه تابستان  .را  در اختيار دارد
اطالع يافت که  ،)Kellenberger( دوسال بعد رئيس صليب احمر، کيللين برگر  .مالمت قرار داده بودطرف 
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 اين بدان معنی ،ولی اين مؤسسۀ بشری تاکيد می کند. راپوروی جدی گرفته شده و شرايط در گوانتانامو بهبود يافته اند
   .نيست که پروبلم ها همه رفع شده باشند

 
  ين از بدها؟بدتر

 . استکانگرس امريکا منع شکنجه را که تطبيق شديد ترين متود های تحقيق را بايد خاتمه بخشد، اعالم داشته
 قابل  خالص از قيد، چه زجر های روحی را باعث می گردد،ی در زندان بدون توقع راسال های طويلگذشتاندن 

گروپ های حقوق بشر پيش گوئی دارند که قرارگاه بزودی به ديوانه خانه .  چهار زندانی انتحار کرده اند.مناقشه است
 ردکتو" يک روان شناس عسکری که خود را بنام مستعار. دراترديد می دارنآن  منابع رسمی  لیتبديل می گردد و

اند که اين رقم به به امراض روحی دچار  قرارگاه محبوسين فی صِد١٠" صرف"می گويد، معرفی می کند، " جی
 انتقاد ها کمتر متوجه رفتار با زندانيان بوده بلکه درضمن، . دارالتاديب های امريکا می باشد احصاييۀ ازمراتب کمتر

ی که اکثرًا بعمل می آيد اين است که به ا يکی از تقاضاه. در بر می گيرد راحيات شانحقوقی شتر چار چوب ب
هر باشندۀ امريکاست تابداند حق اساسی . زندانيان حق داده شود تا در يکی از محاکم فيدرال از حقوق خود دفاع کنند

  ) .Habeas Corpus ( که دليل بر اتهامش چيست
شمار زيادی از محبوسين گوانتانامو را مشوره می دهد، که  Tom Wilner ا از واشنگتن بنام تام ويلنريک وکيل دعو

در جواب .  زندانی بودن شان را در برابر محکمه توضيح داردِ بايد مجبور گردد تا دليلحکومت  دارد که عقيده
 خلق "Precedent"  راجعه به قبل رام ، اظهار می دارد که قايل شدن چنين يک حق برای محبوسين" بوشارۀاد"

قانون بين الدول به . مجاز دانسته نشده استداير شدن محکمۀ امريکايی جنگی زندانيان می کند؛ تا حال هيچگاه برای 
  . يک دولت اجازه می دهد محبوسين جنگی خود را الی پايان يافتن مخاصمت ها در قيد نگاه دارد

 معمول جنگی بودی هاهای ضد تروريزم  گر تذکر يافته است، زندانيان جنگچنانچه از طرف حکومت در موارد دي
طوريکه  ،سؤال عمده. ديگر نشانه های نداشتند که اين خود، شناخت را مشکل می سازد آنها يونيفورم و. نيستند

در "  بدترين ازبدها"و آيا حقيقتًا در گوانتانامو حقيقتًا اشخاص مورد نظر، آيا در اين است که قصرسفيد اظهار داشت، 
در يک مصاحبه اطمينان می دهد که هيچ بی معاون قوماندانی قرارگاه  ،)Crawford( قيد هستند؟ جنرال کرا فورد 

 محبوس اکنون کمتر از نصف آن در قيد است؛ اين خود نشان دهندۀ ٧٧۵از جملۀ . گناهی در گوانتانامو بندی نيست
 اين حقيقت که .را از مدِت که ضرور دانسته می شود، اين جا نگاه داردآن است که امريکا نمی خواهد هيچ يک 

محبوسين بعد از ارسال به اوطان شان اکثرًا آزاد می گردند، اين سؤال را بميان می کشد که اتهام آن ها به تروريزم 
  تاچه حد اساس داشته است؟

پ تروريست ها تعلق دارد و به کدام عمليات دشمنانه در برابر اين سؤال که چه تعداد از زندانيان به کدام گروامريکا 
 مدتی قصرسفيد در محضر عام چنان وانمود می کرد که .قطع از جواب خود داری می کندمتهم می باشند، بصورت 

. ساکر امريکائی گرفتار گرديده اند ولی اين غلط است در ميدان جنگ و در درجنگ مقابل عبودی هاگويا همه 
يان  زندان۴/٣.  محبوسين را خود در قيد گرفته اند۴/١يکائی ها کمتر از ر ام، ضمن اظهار می داردطوريکه اردو در

گرفتاری محبوسين چطور .  و يا از طرف مليشيای افغان  به آنها سپرده شده انديا از طرف قوای امنی پاکستان
ويلمر حد س می زنند که بسياری از  وکالی دعوا مانند. مشکل است  تثبيت گردد ، قابل سراغ نيست وصورت گرفته

  .قربانيان شکار خصمانۀ پول طلبان گرديده اند
  

  اضالع متحدۀ امريکا در حالت مجبوريت
 ۴۵می رساند که صرف  )Seton Hall(بررسی دوسيه های پنتاگون از طرف گروپ محققين يونيورستی ستون هال  

" ارتباط"ر امريکا و متحدينش شده باشند؛ در ديگر موارد  مرتکب يک عمل دشمنانه در براب ممکنمحبوسين فی صدِ 
بدون نظر اندازی به اسناد دستگاهای استخباراتی ممکن نيست . با القاعده و يا طالبان دليل گرفتاری پنداشته می شود

ار از  خالد شيخ محمد پاکستانی که خود به حيث يک قاتل خون خو.دانسته شود که چنين ارتباطات چه نوع بوده اند
اکثرًا امريکا در حالت . سپتمبر اقرار نموده، يگانه قضيۀ صاف و روشن است١١جرم خود در حمالت و پالنگذاری

 او را درقرارگاه تربيۀ  بطور مثال با يک نفر عرب که در پاکستان گرفتار گرديده و شاهِد: مجبوريت قرار می گيرد
ع معامله نمود؟ اورا آزاد کردن ريسک دارد و برای بمحاکمه تروريست های القاعده می خواهد ديده باشِد، چه نو

اگر  .در بسياری موارد امريکا بديلی برای يک حبس احتياطی ديده نمی تواند. کشانيدن اسناد جرمی در اختيار نيست
غير انسانی تحقيق را تجربه نمی کرد و کنترول حقوقی را مراعات می نمود، امروز در  حکومت بوش متود های

  .اخل و خارج  کشور برای اجرات خود فهم بهتر کمائی می کردد
  

  تمام
  

   ، نمايندۀ ِان، ِست، ِست در امريکاAndreas Ruesch: نويسندۀ راپور


