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 راد مرد
 

   اروپا ماجراجويي آمريکا ودنباله روي

 
 

از آلمان از ايتاليا، جمهوري  هشت در آلمان شرآت آرد و پسجي جهمور آمريكا در اجالس  جورج بوش، رئيس
. ها روبرو شد به جز آلباني، بوش در ساير آشورها با اعتراض ملت .  نيز ديدن آردياچك، لهستان، آلباني و بلغار

 . طلبانه آمريكا محدود به اين دوره سفر بوش نيست هاي جنگ سياست اعتراض به
ارد آه اين اعتراض فرقي ند آنند و مردم آشورهاي اروپايي از هر فرصتي براي اعتراض به واشنگتن استفاده مي

باشد يا اعتراض به نقض حاآميت خود در نتيجه عمليات   در جمهوري چك و لهستانسپرراکتيمربوط به استقرار 
 .تروريستي سيا در خاك آشورشان

اند  اين آشور شرآت داشته ربايي و شكنجه در مأمور سيا آه در آدمبيست وشش تقريبًا همزمان با سفر بوش به ايتاليا 
جمهور ايتاليا از نقش  محاآمه شدند و در حالي آه رئيس صورت غيابي اند به آمك مأموران ايتاليايي گريختهو با 

اي از سوي شوراي  صفحههفتادويک آرد گزارشي  جنگ جهاني هم تجليل مي  سال پيش در دورهشصتآمريكا در 
ربايي، شكنجه،  ن گزارش عمليات مخفي آدمدر اي . آرد عمليات مخفي سيا در اروپا را افشا مي اروپا منتشر شد آه

 .غيرقانوني فاش شده است هاي مخفي و پروازهاي زندان
از موارد حتي مقامات  اگرچه همه اين اقدامات در خاك آشورهاي دوست آمريكا صورت گرفته است اما در بسياري

جمعي اروپا به اقدامات تروريستي  ستهانتشار اين گزارش در واقع اعتراض د . اند محلي از عمليات سيا با خبر نبوده
 .سيا است

سيا در اروپا نسبت داده شده  هايي آه به در اين گزارش فقط سيا سازماني تروريستي خوانده نشده بلكه جمله فعاليت 
 آمريكا در جمهوري چك و لهستان سپرموشکيچندي پيش آه خبر استقرار . در زمره عمليات تروريستي است

  .صورت گسترده اعتراض آردند ين دو آشور بهمردم ا اعالن شد
گذرد و طبعًا  مي هاي آمونيست در اروپاي شرقي  سال از فروپاشي شوروي و آنار رفتن دولتپانزدههرچند فقط 

هاي مردمي به آمريكا حاآي از آن است آه مردم در  اعتراض مردم در اين آشورها بايد سپاسگزار آمريكا باشند اما
 دانند و ادعاهاي آمريكا دائر هاي آمريكا را در خدمت صلح نمي پايبند هستند و سياست هاي اروپايي اروپا به ارزش

بشر است را  هاي غربي به برقراري صلح، دمكراسي و حقوق بر اين آه سياست خارجي واشنگتن مدافع ارزش
 .باور ندارند

 :د بوش چنين نوشتدرجريان بازديد بوش ازايتاليا يکي ازروزنامه هاي اين کشوردرمور
وقتي بوش : افزايد روزنامه الرپبليكا درشماره اخير خود مي. آند جرج بوش مانند امپراطوران روم باستان سفر مي

توان به  بوش را مي. افتد  نفر با وي به حرآت در مي ٨۵٠   شود ،  از مرزهاي امپراتوري خود خارج مي
خود رابراي سازماندهي و نيروهاي امنيتي   قبل از حرآت،قرن پيش، ١٨ امپراتورهاي رومي تشبيه آرد آه 

امنيتي  د و سيستمرآ روزه خود به اروپا به شش آشور سفر  ٧  وي در سفر . فرستادند محل مي امنيت خود به تضمين
 .بود غول پيكري براي تضمين امنيت او بسيج شده

مشاور  ۵٠   نفرازبخش هاي دولتي،  ٢٠٠  ، مشاورامنيت ملي  ١۵٠  اطالعاتي،  مامور ٢۵٠  به همراه بوش  
 . افتند آشپز نيز براه مي  ۵مامور پوليس با سگ و تجهيزات ضد انفجاري و  ١۵  آاخ سفيد،  سياسي
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             و يك هواپيماي جمبو براي حمل و نقل و يك هلکوپتر  ٧۴٧  هواپيماي بوئينگ  ٢  آاروان بوش با  
Blackhawk  و يك هلکوپتر Sea King شوند  ضد گلوله و زرهي جابجا ميعرادموتر ٢٠  و . 

تمام غذاي مورد نياز اين افراد در طول سفر اروپايي بطور ناشناس در سوپرهاي آمريكايي توسط ماموران مخفي 
ماموران آمريكايي  . شوند است و هيچكس نبايدبداند آه براي رييس جمهور و آاروان او خريداري مي خريداري شده

هاي موتر. چشند تا خطر وجود زهر در آنها وجود نداشته باشد امپراتوران روم ابتدا غذاهارا مي مانند مامورانه
براي  . شود  آنها با آمك يك سيستم فشار گاز باز ميوازهرياست جمهوري آنقدر سنگين و زرهي هستند آه در

 شد، اين حلقه در سفر بوش به پراگ نيز توسط  م باستان يك حلقه امنيتي دوراو ساخته ميومحافظت ازامپراتوري ر
 . ساخته شدنيروهاي امنيتي 

متر و نيم و  ٢   آيلومتري به ارتفاع  ١۴ آامال توسط يك مانع فلزي  ٨   شهر سفيد آلمان محل برگزاري اجالس جي 
عمق  هاي فوالدي بهپايه همچنين براي جلوگيري از نفوذ زيرزميني نيز .  ه بودبااستفاده از سيم خاردار محاصره شد

شت اي آمريكا نيز حضور دار در مقابل اين شهر ساحلي دو زيردريايي هسته . بودنيم متر زير زمين قرار داده شده 
 . شد ضد هوايي ازحريم هوايي محافظت ميباوسايل ها نيز  و تمام فرودگاه
  هشت اجالس جيفشرده از

 هشست در رابطه با دو جيتصميمات . ای موفقيت آميز شودممکن است نشست هايليگندام روزی مرجع سازش ه
هيچکس انتظار نداشت که  . موضوع اصلی، يعنی تغييرات آب و هوا و کمک به کشورهای آفريقايی گويای اين بود

 هشت جيبوش رئيس جمهور آلوده ساز ترين کشور جهان با پيشنهاد آنگال مرکل صدر اعظم آلمان موافقت کند که 
 با سندی جديد انجام دهد، ٢٠٠٩ل کيوتو در سال ورا با سازمان ملل متحد درباره جايگزين سازی پروتکمذاکراتی 

ل کيوتو وضمن اين که اين سند محدوديت های شديدتری درباره خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر نسبت به پروتک
 . را در نظر دارد که همچنان آمريکا آن را امضا نکرده است

هايی نشست، در رابطه با تغييرات آب و هوا، در بر دارنده تمايل از کشورهای اروپايی به رياست آلمان بيانيه ن 
همانطور که ديده شد، بوش .  کاهش يابدپنجا ه فيصد  به ميزان ٢٠٥٠مبنی بر اين بود که پراکندگی گازها تا سال 

م نمود که اکنون در آنجا مسئله اکولوژی بيشتر موضع پيشين خود را با نظر به عقايد عمومی در داخل آمريکا مالي
 . از گذشته مد شده است

 هشت تصميم گرفت به قاره سياه برای مبارزه با جي. هديه ديگر قابل توجه در اين نشست، در انتظار آفريقا بود
را شش کشور نيمی از اين مبلغ را آمريکا و باقی . لر کمک کندا ميليارد دشصتبيماری های ايدز، مالريا و سل 

ن و فرانسه ااپج های کشورهای آفريقايی پس از قرضهروسيه که از نظر مقدار بخشش . ديگر تخصيص می دهند
بايد يادآور شد که در نشست های  . جايگاه سوم را دارد، سهم کمک خود به آفريقا را تا ماه سپتامبر تعيين می کند

 . مای جامعه جهانی خواهد بود هشت تدريجًا خطی اصولی پديدار می شود که راهنجي
مجموعه اسناد و اعالميه های تصويب شده توسط شرکت کنندگان در ديدار هايليگندام در رابطه با مشکالت حاد بين 

  . المللی، باری ديگر ناظرين را بدين متقاعد می سازند
رف نشود، تدابيری آتی در  هشت خواستار اين شد که اگر ايران نهايتًا از برنامه غنی سازی اورانيوم منصجي

 های دارای قابليت حمل راکتهاي شمالی توقف آزمايش يايروسران کشورها از ک. رابطه با اين کشور اتخاذ شود
به سودان هشدار داده شد که يا خارطوم در دارفور خواهد بود و يا بايد . کالهک های هسته ای را مطالبه نمودند

بايد تاکيدی ويژه بر اين داشت که هايليگندام محلی برای پيشرفتی  .  داشته باشدانتظار تحريم هايی سرکوب کننده را
 در اروپا شد که در مدت اخير روابط روسيه و راکتيواقعی در مناقشه پيرامون استقرار سيستم دفاع آمريکايی ضد 

 . آمريکا را مخدوش کرده بود
 در لهستان، بطور راکتيه بجای رادار در چک و ضد والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به بوش پيشنهاد داد ک
اين رادار قابليت تشخيص اجسامی حتی به اندازه توپ . مشترک از ايستگاه راداری گابال در آذربايجان استفاده کنند

نيز بعقيده پوتين می تواند در ترکيه و يا عراق مستقر شود  راکتيضد. فوتبال را در تمامی نيمکره جنوبی دارد
 . ه پس چرا جنگيديد، حداقل فايده ای داشته باشدوگرن

. واکنش اوليه طرف آمريکايی نشان داد که يک چنين پيشنهاد جدی برای رئيس جمهور آمريکا را غير منتظره بود 
در اين  . بوش اين ايده را جالب ناميده و استيون هدلی مشاور بوش، اين پيشنهاد را هم جالب و هم مثبت ناميد

 . الميه کاندوليزا رايس وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا عجيب بنظر می رسيدراستا، اع
. او پيشنهاد پوتين را سورپرايز ناميده و اين را مشخص ساخت که از نظر وی، اين هيچ چيزی را تغيير نمی دهد

ی استقرار سيستم ضد وی ابراز اطمينان نمود که پيشنهاد رئيس جمهور روسيه هيچ چيزی را در طرح آمريکا برا
  .  در اروپای شرقی تغيير نمی دهدراکتي

اما در اين صورت آمريکا بايد آمادگی داشته باشد که بسياری بدين متقاعد می شوند که هدف . شايد اينطور باشد
 در ضمنًا رادار.  شمالی نيستيايرو های ايران و کراکت آمريکا در اروپا، اصًال دفاع در برابر راکتيدفاع ضد 

 .  آذربايجان نيز مشخص کننده صداقت در نيات واشنگتن است
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  را تهديد کرد؟  بوشهشت  سارکوزي در اجالس جيچگونه 
محيطي حاصل شده در   جمهوري آمريكا را بر سر توافق زيست  جمهوري فرانسه، جورج بوش رئيس  سرسختي رئيس

توافق حاصل شده بر سر : لگماينه سايتونگ نوشتروزنامه آلماني هانوفر آ . هشت به زانو درآوردجياجالس 
اي سخت بين   زيست در اجالس هشت آشور صنعتي جهان پس از آن حاصل شد آه مشاجره   موضوع محيط

سارآوزي و بوش در گرفت و دراين مشاجره سارآوزي تهديدآرد آه اين اجالس را پيش از پايان وقت آن ترك 
ابع آگاه نوشت آه در اين مشاجره توني بلر وارد مشاجره شد و سعي آرد آه اين روزنامه بر اساس من. خواهد آرد

زيست و   متحد مبني بر حفاظت از محيط  ملل  هاي سازمان  بوش را براي امضاي اين تعهد براي بازگشت به توافق
 . شدن زمين متقاعد آند  همچنين مبارزه براي گرم

من تحت هيچ : آرد، گفت  وافقي بدون شامل شدن چين را رد ميدر اين مشاجره جورج بوش آه پذيرش هر گونه ت
اي را منتشر آردند آه در آن   بيانيه بنابراين گزارش، هشت آشور صنعتي جهان  .دهم  شرايطي به اين تعهد تن نمي
 .داي آاهش ياب  خانه   نيمي از گازهاي گل٢٠٥٠اند، به طوري آه بايد تا سال   به حفاظت از زمين متعهد شده

 اروپا وسازمان سيا 
سيا منتشر شد از  هاي مخفيانه ديك مارتي، مسوول ويژه شوراي اروپا در دومين گزارش خود پيرامون زندان

در لهستان  (CIA) متحده مخفيانه سازمان اطالعات مرآزي اياالت هاي دستيابي به شواهد آافي آه مؤيد وجود زندان
ها قرار  در اين گزارش آه ساعاتي قبل از انتشار رسمي در اختيار رسانه. برداشته است و روماني است، پرده

هاي  تيم هايي از آن را منتشر آرد، تصريح شده ربوده شدن مظنونان تروريستي توسط اشپيگل بخش گرفته بود و
يقات را به مارتي آه اين تحق .بود ربايي سيا در اروپا نقض سيستماتيك حقوق بشر را به شكل گسترده رقم زده آدم

البته آشورهايي آه براي . اقداماتي فراقانوني متهم آرده است نيابت از شوراي اروپا انجام داده سيا را به انجام
ايتاليا را هدف  ويژه آلمان و اند و او به اند از انتقادات تند مارتي در امان نمانده همكاري آرده اجراي اين پروژه با سيا

 .حمالت خود قرار داده است
هاي  آنها به بازداشتگاه در گزارش اخير تصريح شده آشورهايي آه در پروژه ربودن مظنونان تروريستي و انتقال

گروه تحقيق خودداري آردند آه با ادعاي جاي گرفتن  تنها از همكاري با اعضاي اند نه مخفي با سيا همكاري داشته
نكته .  موانع بسياري را بر سر راه گروه تحقيق قرار دادنداسناد محرمانه دولتي اسناد مرتبط با اين دوسيه در زمره

خودداري از استفاده از حريم هوايي  آه در ضمن اجراي برنامه ربودن مظنونان تروريستي توجه زيادي به جالب اين
اساسي دليل مغايرت اين اقدام با قوانين حقوقي و قانون  مظنونان به جايي متحده براي جابه و قلمرو زميني اياالت

  . عمل آمده بود آه اين مسأله انتقاد تند مارتي را در گزارش اخيرش برانگيخته است متحده به اياالت
نشدند آه همين مسأله موجب  يك از شهروندان آمريكايي مشمول اجراي اين برنامه آه هيچ نكته قابل توجه ديگر اين

ارش اخير روي دو بازداشتگاه مخفي سيا در روماني و در گز. شد مارتي از آن به عنوان آپارتايد حقوقي ياد آند
 هايي آه از ديد سيا ظاهر بازداشتگاه مخفي لهستان براي نگاهداري از تروريست به. است اي شده لهستان تأآيد ويژه

آه معادل افراد آليدي  HVD از اين افراد با آد اقتصادي . شدند در نظر گرفته شده بود خطرناك ارزيابي مي
 . شده است مي شت شده بود، يادبازدا

 باشد و همچنين ابوزبيده، ٢٠٠١سپتامبر  رود استراتژيست اصلي حمالت يازدهم خالد شيخ محمد، آسي آه گمان مي
 اند تيم طراح حمالت يازدهم سپتامبر در زمره اين افراد بوده از اعضاي ارشد القاعده و رمزي بن الشيبه، عضو

 درگير ٢٠٠٥تا  2003 هاي از هشت پرواز محرمانه سيا ياد آرده آه حدفاصل سالمارتي در گزارش خود حداقل .
به ظاهر زندان مخفي سيا در روماني حدفاصل  .مبدأ اآثر اين پروازها آابل بوده است. اند سيا بوده HVD برنامه

هر دو  . شدند ميتر در آن نگاهداري  هاي آم اهميت  و بازداشتي گرفته در همين دوره مورد استفاده قرار مي
شده و الاقل رئيس  سيا اداره مي طور انحصاري و مستقيما توسط بازداشتگاه مخفي سيا در لهستان و روماني به

وزير از وجود  آه حتي نخست آشور اطالع داشته درحالي جمهور روماني از وجود بازداشتگاه محرمانه سيا در اين
 .ع بوده استاطال آشورش بي اي در داخل قلمرو چنين مجموعه

عملكرد اين نهادها خارج از  هاي روماني و لهستان همكاري داشته چون نحوه سيا به عمد با نهادهاي اطالعاتي ارتش
هاي اين دو آشور قرار  غيرنظامي در دايره نظارتي پارلمان هاي اطالعاتي آه دستگاه نظارت پارلماني است درحالي

ميالدي انجام شده  ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٢هاي   پرواز مخفي سيا در فاصله سال١٢٤٥هاي مارتي  براساس يافته. اند داشته
  .اند داشته جايي زندانيان اختصاص اگرچه تنها تعدادي از اين پروازها به جابه

ها با اغماض  آه اروپايي اين مارتي اعتقاد دارد اين اقدامات با حمايت اعضاي شوراي اروپا صورت گرفته يا حداقل
براي  ستيكي  الزمژپشتيباني لو) ناتو(آه سازمان پيمان آتالنتيك شمالي  بدتر آن. اند ا زير نظر داشتهاين اقدامات ر

متحده  اختيارات تام به اياالت  آشورهاي عضو آه در واقع اعطاي٢٠٠١ اآتبر ٤اين عمليات را برمبناي معاهده 
  .بوده، فراهم آورده است
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از حوادث يازده  هاي مخفي آمريكايي در اروپا پس بني بر ايجاد زندانهمچنان سازمان سيا گزارش شوراي اروپا م
اين . گزارش تحريف شده است ادعا آرد اين) سازمان اطالعات آمريكا(يكي از سخنگويان سيا. سپتامبر را رد آرد

نه نويسندگان گزارش افشاگرا شود آه ديك مارتي سناتور سوييسي آه از ادعا در حالي از سوي سيا مطرح مي
هاي  هاي سيا در فاصله سال زندان:اين باره گفته است هاي مخفي سيا در خاك اروپا بود، در مربوط به وجود زندان

 .اند روماني و لهستان داير بوده هاي  بويژه در آشور٢٠٠٥ و ٢٠٠٣
مهوري رياست ج 2005  تا سال١٩٩٥با اين حال الكساندر آوازنيوسكي رييس جمهوري سابق لهستان آه از سال 

 اند هاي مخفي در لهستان وجود خارجي نداشته زندان اين آشور را عهده دار بوده ، همصدا با سيا ادعا آرده است آه
هاي مخفي آمريكا در  درباره زندان شود تحقيقاتي را هاي رومانيايي نيز آه ادعا مي نوريكا نيكوالي يكي از سناتور.

او در اين باره  .مخفي آمريكايي در خاك لهستان شده است هاي  زندانشرق اروپا انجام داده است نيز منكر وجود
 .هاي ديك مارتي در اين باره بي اساس است نوشته ادعا آرده است آه تمام

براساس  .سيا بوده است العده ديك مارتي از سوي شوراي حقوق بشر اروپا مسوول تحقيق بر سر قانون تسليم فوق
تروريستي را براي بازپرسي به هر نقطه از دنيا  ستند مظنونان به مشارآت در عملياتتوان اين قانون عوامل سيا مي

 . منتقل آنند
سازمان پيمان (اعضاي ناتو اي محرمانه ميان مارتي در گزارش خود به اين نكته اشاره آرد آه براساس موافقنامه

وجود  . يانه در سراسر جهان شده بودهاي مخف بازداشتگاه ، سازمان سيا مجاز به داير آردن) اتالنتيك شمالي
اي است آه از  مرآزي آمريكا سيا براي نگهداري از مظنونين به تروريسم، مساله هاي مخفي اطالعات بازداشتگاه

وجود چنين  . است هاي حقوق بشري در جهان قرار گرفته دو سال گذشته مورد توجه و نگراني شديد سازمان حدود
واشنگتن پست به چاپ رسيد در مرآز توجهات   در روزنامه ٢٠٠۵   آه در نوامبر سال اي هايي توسط مقاله زندان

جرج  ٢٠٠۶  ماه پس از آن در سپتامبر  ١٠  بشري دنبال شد و  هاي حقوق جهاني قرار گرفت و از سوي سازمان
 شش سازمان هايي، درآخرين واآنش به وجود چنين زندان .بر وجود آن صحه گذاشت بوش رييس جمهوري آمريكا

هاي مخفي  به انتشار گزارشي مشترك در زمينه جزييات مربوط به بازداشتگاه حقوق بشري پيشرو در جهان دست
  .اند سيا زده

هاي  در خصوص بازداشتگاه هاي اجباري در پيكار با تروريسم عنوان گزارشي است آه نقش آمريكا در ناپديدشدن
 رود در بازداشتگاه هاي نفر است آه احتمال مي ٣٩   اوي نام و جزييات اين گزارش ح  . مخفي سيا منتشر شده است

اي همچنين به خانواده و خويشاوندان  صفحه ٢١   در اين گزارش  . سيا باشند و محل نگهداري از آنها روشن نيست
سال سن  ٧ ين افرادترين ا خوردسال. اند هاي مخفي را چشيده شود آه آنها هم طعم بازداشتگاه مي اين مظنونين اشاره

الملل، ديدبان حقوق  بين اند عبارتند از عفو ها و مراآزي آه در تهيه اين گزارش همكاري آرده سازمان . داشته است
و مرآز حقوق بشر و عدالت جهاني دانشگاه  بشر، زندانيان در قفس، مرآز حقوق قانون اساسي، تعويق مجازات

  .نيويارك
اند آه بر اساس قانون  آمريكا آرده مان همچنين اقدام به تشكيل دوسيه در محکمه فدرالاز ميان مراآز اخير، سه ساز

ها، فهرست آامل زندانيان و اطالعات مربوط به آن شده  زندان آزادي اطالعات، خواهان روشن شدن جزييات اين
ست،افراد دستگير شده ا در پي قبول رسمي وجود بازداشتگاههاي مخفي سيا همواره عنوان آرده دولت بوش . اند

گزارش  . براي امنيت آمريكا و جهان محسوب شوند المللي هستند و مي توانند خطري بالقوه مظنون به تروريسم بين
به بعد توسط سرويس مخفي آمريكا  ٢٠٠١   سپتامبر ١١ آند آه از تاريخ  هايي اشاره مي حقوق بشر اخير به بازداشت

ت و با درنظرداشت مخفي بودن اين عمليات و فقدان شواهد و مدارآي مبني در آشورهاي مختلف صورت گرفته اس
سازي آاخ سفيد در اين زمينه و بسته شدن فوري اين مراآز مخفي  خواهان شفاف بر چگونگي رفتار با زندانيان،

  .شود مي
 اين گزارش انگيزه تهيه الملل در لندن در خصوص خانم خوزه فينا سلومون آارشناس دفتر مرآزي عفو بين

بازداشت مقامات آمريكايي هستند و اين نقض حقوق بشر  اآنون به طور مخفيانه در دانيم افرادي هم ما مي: گويد مي
 با خانواده، برخورداري از وآيل مدافع، و هرگونه سيستم از حق تماس گان شد بازداشت اينكه .شود محسوب مي

هاي مخفي از سوي  وجود اين زندان: گويد فينا سلومون مي . قضايي محروم هستند، مصاديق نقض حقوق بشر است
: افزايد او مي . هاي حقوق بشراست اين به خودي خود مساله پراهميتي براي همه ارگان آاخ سفيد هم تاييد شده و

اطالعات ما توسط سيا و مقامات مربوط  نفر است آه بر اساس  ٣٩   اآنون آنچه در دست داريم فهرستي از 
الملل و ديگر  عفو بين:وي در ادامه گفت. از آنها روشن نيست اند و اآنون محل نگهداري ايي دستگير شدهآمريك
شدگان و همچنين افشاي محل اين   از اسامي و مشخصات بازداشت فهرستي هاي حقوق بشري خواهان انتشار ارگان

  .مخفي توسط واشنگتن هستند بازداشتگاه هاي
ليبي، مغرب،پاآستان و اسپانيا   اخير از آنها نام برده شده، اتباع آشورهاي مصر، آنيا،نفري آه در گزارش سي ونو

هاي مخفي  و سودان دستگير شده و سپس به بازداشتگاه هستند آه احتماال در آشورهاي عراق، پاآستان، سومالي،
احتمال  تي وارد به اين افراد وخانم سلومون در خصوص توجيه آمريكا مبني بر اتهامات تروريس . اند سيا منتقل شده
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الملل  ارتباطي به دستور آار عفو بين اينكه آسي مظنون به تروريسم باشد يا نه: آند خطرناك بودن آنها تاآيد مي
. راهكار فعلي در مواجهه با اين مساله غيرقانوني و نادرست است شود اين است آه ندارد، آنچه به ما مربوط مي

است و به ما  مانند گوانتانامو غيرقانوني و غلط هايي مكان و حتي هاي نامعلوم ين در محلمظنون داشتن محبوس نگه
  . آند براي امن آردن دنيا هم هيچ آمكي نمي

  
 پايان

 . نامه مردم ، انديشه ومنابع خبري : ياداشت ها 
 


