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  م٢٠٠٧ نوامبر ١۴ – ميل دن گلوب ِاۀروزنام
   تورنتو –پيکار پامير :  ترجمه  

  
  درافغانستانۀ زندانيان   بين المللی در مورد شکنجۀتشويش جامع

  
 خويش را به موضوع م٢٠٠٧ نومبر١۴ تاريخی ۀ کانادا سرمقالۀ منتشر ميلدن گلوب ِاۀروزنام

   : دری آن تقديم ميشودۀ، ترجمصاص داده است که اينکغانستان اخت زندانيان در افۀ به شکنجمربوط 

  زندانی ها در  و اداره کردن ها   زندان  پی اعمار  در کانادا و ديگر کشور های عضو ناتو  نبايد" 

ت که  عفو بين الملل معتقد اسۀ، ادارۀ حکومت افغانستان است  و اما، وظيفافغانستان باشند، زيرا اين

، خطر شکنجه هنوز وجود خواهد داشت  و تا  را به مقامات افغانستان بسپارند ها، زندانیاگر متحدين

 از زندانيان را مجددا يده بان حقوق بشر بايد نگهداری ، گروه دموقعيکه اين خطر وجود داشته باشد

،  اد تا مانند دپلوماتهای کانادعفو بين الملل حق آنرا دار. دا و ساير اعضای ناتو محول نمايدبه کانا

جنرال رک هلير .  منيتی افغانستان  را بررسی نمايد مقامات اۀ زندانيان در تحت ادارۀموارد شکنج

 به امضا رسانيد که باساس آن جانب افغانستان تعهد م٢٠٠۵قرار دادی را با مقامات افغانی در سال 

اهند کرد و اما عميقا ، شکنجه نخوها تحويل داده ميشوندکه  از طرف کانادا به آن نمود زندانيانی را

که در اختيار کانادايی ها نيستند، چه جست و جو بعمل نيامده است که باالی آنعده از زندانيانی 

زندانی را افشا ، موارد شکنجه عليه چندين  د ميلن، گزارشگر گلوب ِاميگذرد؟  در تابستان گذشته

 بين المللی صليب سرخ  ۀت که کميتبه غلط گفدن اوکانر وزير دفاع کانادا ، گورنمود و دران زمان

.  خواهد نمودتعهد سپرده است که مقامات کانادايی را از موارد تحقير و شکنجه در افغانستان مطلع 

 های قوی تر ، کانادا مذاکرات جدی تر ديگری را نيز به راه انداخته  و قرار دادازان زمان تا کنون

ساس آن  کانادا صالحيت کامل و بدون قيد و شرط را به امضا رسا نيده که بانسبت به جنرال هلير 

طبق گزارشات .  خصوصی با آنها مالقات کندۀدارا خواهد بود تا از زندانی ها ديدن نموده بگون

 کامل دارد  تا روابط خوبی با زندانيان داشته  و مناسباتش را ۀ حال حقوق بشر افغانستان اجاز،اخير

 نظارت ۀ، هالند و چندين عضو ديگر نا تو هم اجازانگلستان. بهتر سازدبا مقامات امنيتی افغانستان 

از اعمال شکنجه جلو گيری نمايد ؟   آيا  اينهمه تحول ميتواند.  ندانيان افغان را حاصل نموده اندبر ز

  ! البته که نه 

کنجه اند  که احتمال ش،  متحدين اعتراف  کرده  ساند  که علی رغم  چنان نظارت هامدارک مير

بی   ۀ، بخصوص وقتی موضوع را  از زاوياين شک و ترديد ها قابل فهم است.  موجود است

افقات مبنی با آنهم حصول تو.  ا در موقعش از خود نشان داده استاعتنايی و اغماضی ببينيم که کاناد
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تکامل غانی  شانس  افۀ، يک قدم  در راه درست  بحساب ميرود و برای جامعبر نظارت بر زندانيان

دا در افغانستان حضور يافته ، کانا دليل اصلی يی است که متکی بدان،  هماناين.  را ميسر ميسازد

،  بلکه بخاطر کانادايی بر افغانستان استاين حضور يابی نه بخاطر تحميل يک ساختار خاص . است

 افغانستان دراگر . يموکراتيک  برای اين کشور ميباشدفراهم آوری مساعدت غرض ايجاد اساسات د

کانادا  و .  واجه خواهند شدروژه  های بزرگتر نيز به ناکامی م، پبخش اصالح زندانيان ناکام بماند

ساير کشور های عضو نا تو بايد حکومت افغانستان را در اين زمينه تحت فشار داشته باشند تا معيار 

دانش  از شفافيت  در قبال شهر ونهای بين المللی  در مورد  نگهداری زندانيان  را رعايت نموده  و

 بين المللی را مبنی بر اينکه  کارمندان حکومتی با ۀاقدامات موجبات رضاييت  جامعاين . کار بگيرد

  "   .دستی نخواهند کرد، فراهم نمايدجرم و جنايت هم

  پايان

  


