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  امريکا-٢٠٠٧  نوامبر    حميد انوری                                                                                                   
  
  

  ، از پلچرخی تا کجا ؟از گوانتانامو تا پلچرخی
  

يم ، يک نظر اجمالی بر اوضاع زندانها و وضع قبل از آنکه به سراغ بازداشتگاه گوانتانامو وزندان مخوف پلچرخی برو
گزارشها ميرساند که به زنان زندانی در زندان پلچرخی کابل تجاوز صورت گرفته . زندانيان  در افغانستان می اندازيم 

 پس از بازديد شماري از نمايندگان زن پارلمان آشور، گفته شده است آه تعدادي از زندانيان زن در ندامتگاه: ((است 
نجيبه شريف وکيل منتخب مردم از واليت کابل که از زندانيان زن بگفته . )).اند پلچرخي آابل مورد تعرض قرار گرفته

شود  شمار زناني آه مورد تعرض قرار گرفتند هفت نفر اعالم شده و گفته مي: ((در زندان پلچرخی ديدن نموده است 
  . مقامات مسوول اين ادعا را بی اساس خوانده اند طبق معمول)) . .اند برخي از اين زنان حامله شده 

آنها : (( با اين قربانيان از نزديک مالقات نموده ميگويد    فوزيه کوفی يکی ديگر از نمايندگان پارلمان کشور که 
ا داده  کننده به آنههوشي بی داروهاک،يني کنند از کلی دارو می شوند و تقاضای مماري که بی زمانندي گویم) انيزندان(
مسئوالن زندان برده ) اتاق( موارد هم آنها به زور به یدر بعض. رندي گی قرار می شود و بعد مورد سوء استفاده جنسیم
 ترس ني و همچنی افغانیترس از سنت ها: ((فوزيه کوفی می افزايد )) . مورد زنان باردار شده اندند شوند و در چیم

 اني قربانقي رو دشوار است که تعداد دقني را به سکوت واداشته از ااني زندانني از ای، شماراز مسئوالن زندان
 . را مشخص کردی جنسی هایبدرفتار

 
 مورد ني کنند که در ای کم است و متاسفانه همه جرات نماري مورد حرف زده اند بسني که در ایتعداد زنان: "دي گوی ماو

 آنان وجود ی برای دفاعلهي وسچيه م،ي شوی مرونيان باز زند) ابي قتيگروه حق( که ما یحرف بزنند، چون وقت
  .بازهم مقامات مسوول ادعا ميکنند که زنان شاکی به امراض روانی مبتال هستند .  ))." ندارد

زندانيان در اين زندان چندين بار دست به شورش و نيز اعتصاب غذائی زده و .  باز هم  بر ميگرديم به زندان پلچرخی 
 الملل در مورد نحوه ني بعفو .((  شان اقدام کردند دهن های  اعتراض به دوختننشانه ی از آنها به اخيرا هم تعداد

 و دي شدی در معرض سرمااني مانند شالق زدن، ضرب و شتم، قرار دادن زندانی با بازداشت شدگان به اقداماتیبدرفتار
بوسين جنايی هستند و به جرم های مختلف محکوم و  حال اگر اين زندانيان ، مح)) . از غذا اشاره کرده استتيمحروم

محبوس گرديده اند ودر حال سپری نمودن مدت حبس خود ميباشند  ، پس شکنجه و توهين وتحقير و تجاوز برای چه و 
ده و هنوز دوسيه های شان بر هستند زندانيان ايکه چندين سال در زندان بسر جهت اثبات کدام جرم  ديگرخواهد بود ؟ 

ی نگرديده است و نيز عده بيشماری از زندانيان زن ، با اطفال شان زندانی گرديده اند و نيز هستند زنان زندانی که بررس
سخنگوی کميسيون حقوق بشر افغانستان می  .اطفال شان در داخل زندان متولد شده اند و امروز چهار يا پنج سال دارند 

نگرانی ها از سوء استفاده و نگرانی از برخورد . لی وضع بدی داردزندانهای زنان از نظر فضا و محيط خي((: گويد
مساله ديگر اين است که اکثر زنان زندانی با کودکان شان در زندانها به سر می برند و برای . نادرست با آنان وجود دارد

را در زندان می کودکان آنها که هيچ جرمی ندارند هيچ امکان و سهولتی وجود ندارند، آنها دوران کودکی شان 
عده از کودکان در زندان متولد شده اند و همه دوران کودکی خود را در زندان   (( آقای نادری می افزايد که.))گذرانند
  .....از طرف ديگر تمام مسوولين زندانهای زنان در مرکز و واليات ، همه مرد هستند و)) . . بوده اند

  
بطور نمونه نگاهی می اندازيم به زندان مرکزی هرات . دانهای مرکز ندارند   زندانهای واليات هم وضع بهتری از زن 

  . هرات به انواع مواد مخدر معتاد اندی ازکارکنان زندان مرکزی مرد، وعده اانياضافه ازشصت درصد زندان: ((
ارايه شده  هرات تي محابس حوزه غرب و صحت عامه والتيري مدی انجام شده ازسوی های ارقام براساس بررساين
اسمش خودداری نمود به  يکتن ازکارکنان محبس که از افشای: ((در قسمت ديگری از اين گزارش آمده است )) .است

مرکز خريد وفروش موادمخدر مبدل شده بود و  آژانس خبری پژواک گفت که دريکسال گذشته ،محبس هرات به يک
با کمک کارکنان محبس ويا ازطريق پايوازان شان درهنگام مالقات دريافت  روزانه صد ها زندانى ،مواد مخدر را

 .ممانعت جدی دراين راستا وجود نداشت مينمودند وکدام
 يکتن اززندانيان که دريکی:" ذکرخاطره ای ازقول يکی ازمحبوسين چنين توصيف نمود اين فرد وضعيت محبس را با

يک زندانی معتاد را  مال مواد مخدر را درمحبس خريد وفروش ميکردازبندهای محبس ازقدرت زياد برخورداربود وع
به يک هفته درپايه يک تخت خواب با زنجيربسته بود وکسی  به علت نپرداختن پول مواد مخدر که قبال استعمال کرده بود

تر از اين ندارند بهواليات ديگر هم وضع  زندانهای)) .  .توسط زندانی ديگر جلوگيری کند نبود که ازحبس يک زندانی
 وضع بدين منوال )جمهوری اسالمی افغانستان(زمانيکه در پايتخت کشور و در چند قدمی قصر رياست جمهوری . 

  . باشد ، باقی زندانهای رسمی و شخصی  را حدس زده ميتوانيم که در چه حال باشند 
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ارند زندانيان جنگی افغان در گوانتانامو را به   و اما بر ميگرديم به اصل مطلب و آن اينکه مقامات امريکايی در نظر د
يک سازمان دفاع از حقوق بشر به نيروهای خارجی در . ((افغانستان بر گردانده و به مقامات افغان تحويل دهند 

 سازمان در مورد نيا ....افغانستان در مورد احتمال شکنجه افراد منتقل شده به زندان های اين کشور هشدار داده است
 ی در معرض سرمااني مانند شالق زدن، ضرب و شتم، قرار دادن زندانی با بازداشت شدگان به اقداماتیه بدرفتارنحو
 افغانستان به ی ملتي الملل به خصوص از اداره امنني گزارش عفو بدر . از غذا اشاره کرده استتي و محرومديشد

 ی می را متوجه کسانی جدیديسازمان، در حال حاضر تهد ني نام برده شده است که، به گفته ايی از نهادهایکيعنوان 
اينکه در بازداشتگاه گوانتانامو بر زندانيان چه ميگذرد همه از آن با خبريم و ميدانيم که با )) .کند که در بازداشت دارد

به فکر ! لی و اما و.... زندانيان به مانند حيوانات رفتار شده وهمه روزه مورد شکنجه و توهين و تحقير قرار ميگيرند و
  حکومت مرکزی افغانستانمقامات. من شرايط در بازداشتگاه گوانتانامو به مراتب بهتر از  زندان پلچرخی کابل است 

از . از غذا و لباس و دوا و داکتر حتی صحبت هم نبايد کرد . حتی قادر نيستند چند عدد کمپل در اختيار زندانيان بگذارند 
و هرگز قادر نيستند تا زندانيان جنگی هرگز نمی توانند قوانين بين المللی  داشت نظربادر کايی طرف ديگر مقامات امري

د اينست که آنها را به مقامات افغان تحويل داده و بعدتر بنام زندانيان ند برگزيننپس تنها راهی که ميتوان. را اعدام نمايند 
حکومت زندانيان   ،نماينده زندانيان معترض در زندان پلچرخی کابل  بگفته عبداهللا طيب . جنايی روانه کشتارگاه نمايند 

زندانيان اعتصاب کننده، می گويند به اعدام شانزده تن از ((طالب را در بين شانزده نفر اعدامی ، اعدام کرده است 
م جنايی، قتل و دولت افغانستان می گويد کسانی که اعدام شدند، به جراي. محکومان در هفته گذشته، اعتراض دارند

عبداهللا طيب . اما زندانيان معترض ادعا می کنند که اعدام شدگان، زندانيان سياسی بودند. سرقت مسلحانه دست زده بودند
 ادعا کرد که مقامات ني همچنی زنداننيا.  تنی که هفته گذشته اعدام شدند، هفت زندانی طالبان هم بودند١۵گفت در ميان 

سلسله اعدام ها در افغانستان رو به از اينجاست که )) . . موافقت نکرده اندل،ي داشتن وکی براانين زندای با تقاضا،یدولت
افزايش است و حکومت اعالن نموده است که حدود صد نفر ديگر نيز به اعدام محکوم گرديده اند و به زودترين فرصت 

 جمهوری اسالمی افغانستان( نگوی رئيس دولت بعد ازمنظوری رئيس دولت به دار آويخته خواهند شد و قرار گفته سخ
بدين گونه زندانيان جنگی از . است  )تقاضای روز(، اين سلسله همچنان ادامه خواهد داشت ، چون بگفته وی ) 

و اين کار يک جنايت بزرگ بوده و خالف تمام گوانتانامو به پلچرخی کابل و از آنجا روانه قربانگاه خواهند گرديد 
 . قبول شده  حقوق بشر استپرنسيپ های 
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