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 م٢٠٠۶ جوالی ٢٣يا ما                                                                                                                     
 

 سربازان آمريکا از آزار زندانيان در عراق می  گويند
 

 سربازان آمريکايی از آزار و سوء استفاده از زندانيان عراق می گويند
  شکايت سربازان گرفتن  رسميت شناخته شدن روشهای آزاروسوء استفاده وناديدهبه

 
 م٢٠٠٦ جوالی  ٢٣ ،نيويورک

  
سوء  سازمان حقوق بشر امروز براساس اظهارات جديد سربازان آمريکايی گزارش داد که شکنجه و ديگر انواع      

مبه وجود آمده در زندان ابوغريب در سال   آمريکا در عراق، حتی بعد از رسوايی محابس استفاده از زندانيان در 
شامل اظهارات دست اول که     تازه اين گزارش . مجاز شمرده شده و به صورت روزمره در جريان بوده است   م ٢٠٠٤

يات بدرفتاری ئ حقوق بشر اظهار شده است، به جز    ناظريننل ارتش آمريکا در مصاحبه با سازمان  وبه وسيله پرس
 . عراق ميپردازدمحابس بغداد وديگر  ئی ميدان هوا منوعه وسوء استفاده درتاسيسات م  

 سربازان آمريکايی شرح می  : سربازان ازسوء استفاده از زندانيان در عراق می گويند    ،"نه خون، نه سوخت "در 
قرارگرفته، در موقعيت های بسيار دردآور  دشنام دهند که چگونه زندانيان به صورت عادی وروزمره مورد ضرب و

 نگهداری   ی زياد و يا گرم شديد بسياری، برای مدت های طوالنی ازخوابيدن محروم ودر سرد  ار داده شده قر گذاشته
   از سخنان ويادميا حقوق بشر تهيه شده و با ضم   ناظرين  مصاحبه هايی که توسطجملهگزارش تهيه شده از   . شده اند 

 .داشت های ديگر تکميل شده است 
 به: " حقوق بشر گفت  ناظريند بخش تروريسم وضد تروريسم سازمان   گزارش ومحقق ارش ۀ جان سيفتون، نوسند

سربازان گفته شده بود که کنوانسيون ژنو در مورد آنها به کار نمی رود وبه همين جهت بازجويان می توانند ازروش     
ان ادعاهای   به گفته وی اظهارات اين سرباز ." استفاده کننداقرار، های آزار واذيت برای وادار کردن زندانی ها به  

 رد می کند ، مبنی براينکه شکنجه وآزار واذيت زندانيان در عراق غيرمجاز وغير قابل قبول است  را دولت آمريکا
 .به صورت گسترده مورد استعمال قرار گرفته است  که استفاده از چنين روش ها نمايد ودر مقابل تصريح می 

آزار واذيت وسوء استفاده از زندانيان به عنوان يکی از      ، ٢٠٠٣-٢٠٠٥اين اظهارات آشکار می کند که طی سالهای   
آنها همچنين پيشنهاد کرده اند که سربازانی که می خواستند چنين    . روش های روند بازجويی مجاز شمرده شده است  

 .  ناديده گرفته شده اند ن منع ويا اساساً آ از   دهندبدرفتاری ها را گزارش
ی منتشر می شود که مقامات دولت بوش و رهبران کنگره درگرما گرم  حقوق بشردر حال ناظرين گزارش سازمان

اين گزارش اثبات آشکاری از   . بحث در خصوص قابليت اجرای کنوانسيون ژنو در نحوه برخورد با زندانيان هستند    
ده گرفته می   اصول واستانداردهای بين المللی نادي   تريننيا  پاسوء استفاده وبدرفتاری با زندانيان در هنگامی است که   

 . شوند
 حقوق بشر آمده است به گروه های   ناظريناين آزارها که به صورت جزيی در گزارش سازمانِ برخی از جدی ترين 

 در     بوده و   اشاره کرد، مربوط   ١٤٥ وگروه رزمی  ٦-٢١، ١٢١، ٢٠رزمی که از آنها می توان به گروه رزمی  
 . انجام شده است" امان"ممنوعه بغداد موسوم به اردوگاه    فرودگاهمحبس 

اين گزارش همچنين به شرح سوء استفاده های جدی در تاسيسات نزديک به فرودگاه ماسول ودر قرارگاه نزديکی    
 . سوريه می پردازد مرزالقائم در نزديکی

 در ليست صليب -بر اساس سخنان سربازان ياد شده، زندانی های قرار گاه ناما، در نقض کامل قوانين بين المللی
قرار گرفته، تمرين هايی   دشنامآنها به صورت مرتب عريان شده ومورد ضرب و  . سرخ بين المللی ثبت نشده اند

روش های مختلف توهين وتحقير در  وبعمل آمده  از خوابشان جلوگيری   طوالنیمدت زمان اجباری انجام داده اند، به  
 .مورد آنها به کار رفته است

 که رهبر بازجويی های واحد    استخدمت کرده به ناظرين حقوق بشر گفته" ناما"اه يکی از بازجويانی که در قرارگ
مردم می خواستند بروند، بروند وبروند با  ": او می گويد . سوء استفاده و آزار واذيت را تشويق کرده است   " او

که انجام دهند  رندآنها فکر می کردند که اين شغل آنهاست وچيزی است که به آن نياز دا. هرکسی بدرفتاری کنند
 ."وبنابراين هر زمانی که می خواستند آن را انجام می دادند 

اظهارات بيان شده توسط سربازان آشکار می کند که بسياری ازبسياری از روش های آزار واذيت به کار گرفته شده        
 از مراکز نظامی   در يکی  م٢٠٠٤يکی از بازجويان که در سال  . توسط سلسله مراتب نظامی مجاز شمرده شده است     

ل   و مورد گفته است که افسرمسئويک  حقوق بشر در خصوص ناظريننزديک به شهر موصل خدمت کرده است به 
 از زندانيان  یيک در مورد  واحد بازجويی او، به او وديگران گفته است که می توانند از روش های اذيت وآزار     

 ما تمام –ببينيد، اين کاری است که می خواهيم انجام دهيم "طبق گزارش يادشده افسر مذکور گفته است   . استفاده کنند
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نها را روی زانو های خود نگه می داريم واجازه نمی دهيم       آوقت نها را بيدار نگه خواهيم داشت، ما تمام    آشب 
 ."بخوابند

 
 : اين بازجو می گويد

 خواهم که با اين آدمها من از شما می"او نگفت که .  خيلی مشخص وواضح درمورد آن بود  ) MIافسر(او « 
بعدا، ما چندين سگ را به همراه خود آورديم،    .. . ديوانه وار رفتار کنيد، اما معلوم بود که چه چيزی می خواهد   

گفت اين بود که اين  ) MIافسر... ( وهمه چيزی که ) سگ برای ارعاب زندانيان مورد استفاده قرار می گرفت(
از اين افراد   ) ما. (قرار است از اين سگ ها در بازجويی استفاده کنيد سگ ها را من از مربی گرفته ام وشما 

 نيز بدن و اعضا   کش شدنحالتو. بود انجام دهندمشکل شان بسيار  که برایرا MPTخواستيم تا تمرين های 
 نگه  ايستاده.... آن، راه رفتن بازانو در ريگ درشتمی دانيد، مانند زانو زدن در....برای آنها طاقت فرسا بود

وسينه خيز رفتن ....  های آب در دستانشان برای مدت زمان طوالنی بوطلداشتن آنها به بازوان کشيده شده ، با  
 »...هاريگاز ميان 

ل   و مسئو،بخش بازجويیآمر که در اردوگاه ناما خدمت می کرد، به اظهارات فوق اضافه کرده است که      یبازجو
معمول مورد   صالحيت بصورت  اذيت عليه سربازان بوده است، اما اين    مجاز شمردن استفاده از تکنيک های آزار و  

استفاده می صالحيت های  رمو فاستفاده قرار می گرفت به نحوی که بازجويان از قالب والگويی برای پر کردن 
 : کردند

ضميمه   ويک ليست در آنشدچاپ مي خانه ُپری و درکامپيوتر وجود داشت، که بايد صالحيت  رموفيک « 
در نظر اگر شما  . را می خواهيد مورد استفاده قرار دهيد    کدام موارد  که می کرديد شما بايد تنها کنترل  ....بود

 »... خشن را مورد استفاده قرار دهيد، تنها الزم بود که آن را امضا می کرديد   بازجويیداشتيد يک
ورت مکرر به فرماندهان نظامی در درچندين مثالی که در اين گزارش ذکر شده است، آزار واذيت زندانيان به ص         

برای .  است بعمل نيامدهآن جلوگيری از برایاقدامی  کمتر ويا هيچ  ولی بغداد وواشنگتن گزارش داده شده است،   
منحل   بعد از آنکه ٢٠٠٤ شهر موصل در سال ميدان هوائیمثال، تحقيقی که در خصوص يکی از قرارگاه ها واقع در

اگرچه هيچ عملی برای  . ان در موصل به صورت مداوم تحت اذيت وآزار قرار گرفته اندکه زندانيشد ، آشکار گرديد
 که آنجا خدمت می کرد آزار واذيت های    بازجویمتوقف کردن کسانی که اين اعمال را مرتکب شدند، انجام نشد و  

در اين قرارگاه    بازجويی زير فشار٢٠٠٣يکی از زندانيان درسال   .  گزارش داد  ٢٠٠٤جدی را حتی پس از سال   
 . رسيد به قتل٢٠٠٤ سال اپريلزندانی ديگری نيز د  کشته شد و

 در ارودگاه ناما ادامه داشت، حتی بعد از آنکه مقامات     ٢٠٠٤آزار واذيت وسوء استفاده از زندانيان همچنان درسال    
هرينگتون، يکی از  کول استوارت ای  .  ثبت کردند،مختلف نظامی شکايات مختلفی را در خصوص آزار واذيت درآن

يس ئ رنرال باربارا فست، جاو به  .   بپردازد  میافسران امنيتی بازنشسته، به ارزيابی اطالعاتی امنيتی جمع اوری شده 
 زندانيان را مورد آزار واذيت قرار      ٢١ داشتی اطالع داد که نيروهای رزمی واحد      نيروهای امنيتی در عراق در ياد   

خ شامل  زندانيان رسمی آن واحد ثبت شده ونه در ليست کميته بين المللی صليب سر     اسامیليست داده اند وهمچنين نه  
 نيازمند به اين هستند که تحت   ٢١به نظر روشن می رسد که نيروهای رزمی واحد  "هرينگتون اضافه کرده بود   .اند

سط نيروهای رزمی ياد شده     برخالف اين هشدار، آزار واذيت تو    ."کنترل قرار بگيرند تا به زندانی ها احترام بگذارند 
 .ادامه يافت

نشان می دهد که چگونه سربازانی که فکر می کردند اين روش       تازه سازمان ناظرين حقوق بشر گفت که اين گزارش   
 افشاء کنند با رانهاآ زمانی که تالش کردند که اين موارد را گزارش دهند يا ،های آزار دهنده اشتباه يا غيرقانونی است

، که به يکی از افسران در  نزديک القائمبرای مثال، يکی از نگهبانان تاسيسات نظامی.  مواجه شدندمشکالت جدی
ارتقا تو نياز داری که : " وديگر روش های آزار واذيتی که او شاهد بود گزارش داده بود، گفته شد       کتک زدخصوص

 ".ازاين موضوع صرف نظر کن، سرگروهبان  بروی ونمائی، 
نه ای نيست که من دنبال می     بارها به من تاکيد شد که اين مسير عاقال   : " به ناظرين حقوق بشر گفت نگهبان ياد شده 

 بايد از اين    تو قطعًا "..، يا چيزی شبيه اين" قرار نيست شما اين بازجويی وپرسش ها را جای ديگری ببريد..." کنم
 . " دهیباخود انجامباشد موضوع صرف نظر کنی، اين چيزی نيست که تو قرار

 بغداد شکايت کرد،  ميدان هوائی  نزديک تاسيساتدر مثالی ديگر، وقتی که يک بازجو در مورد آزار واذيت در 
در  . برای بازجويان برگزار کنند) به صورت پاورپوينت (در زمينه ۀ  جلس  تافرماندهان از وکالی نظامی خواستند

بازجويان ياد شده تعليم دادند که کنوانسيون ژنو در مورد   وکالی يادشده، به صورت اشتباه به اثنای سخنرانی آنها، 
زندانی های موجود در قرارگاه نظامی ياد دشده، به کار نمی رود وتکنيک هايی که آنها در بازجويی های خود مورد       

 .استفاده قرار می دهند، قابل قبول است
بنابراين ما می توانيم  . ا دشمنان جنگجوی ما هستند آنها به ما گفتند که اين زندانی ه  : "يکی از اين بازجويان می گويد  

 ."هر کاری که می خواهيم با آنها انجام دهيم
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سازمان ناظرين حقوق بشر پيش از اين گروه های ياغی وشورشی عراقی را برای نقض دائمی قوانين انسانی بين     
د  ج مساوانفجار صدها بمب دربازارها، رسان   ونيروهای سازمان های امداد عام المللی، آدم ربايی، حمله عليه مردم  

ل اين نقض وناظرين حقوق بشر اعالم کرده است که کسانی که مسئو. وديگر مناطق غيرنظامی را محکوم کرده است
قوانين هستند، از جمله رهبران اين گروه ها، درصورتی که دستگير شوند، تحت قوانين عراق وقوانين مربوط به         

 ."ازجويی قرار خواهند گرفتشرايط جنگی، مورد تحقيق وب
اما آزار واذيت ونقض قوانين توسط    .  دارد نوجود  برای جنايات شورشی های عراقی هيچ بهانه ای:"سيفتون گفت 

 شده نمی   قانون توسط نيروهای طرف مقابل گرفتن ناديده  باشد، توجيهی برایهم يکی از طرفين، هرقدربی شرمانه
 ."ون جنگ استاين يکی از اصول اوليه قان   . تواند

که تحقيقات جنايی از آزار واذيت های ياد شده       می دهد  که گزارش ياد شده نشان   ويد گمیسازمان ناظرين حقوق بشر
تا امروز، هيچ  .   شود داده   نيازمند به پيگيری سلسله مراتب اداری دارد، به جای آنکه روی سربازان رده پايين تمرکز      

. ، بمحکمه کشانيده نشده است ظهارات درخصوص آزار واذيت ها در عراق يکی از افسران امنيتی درارتباط با ا
کاری های افسرانی که سرپرستی بازجويی ها و   سازمان ناظرين حقوق بشر از هرگونه تحقيقات جنايی از خطا

 . زندان ها را به عهده دارند، بی اطالع است  
ا کميته ای مستقل متشکل ازاحزاب مختلف برای  اياالت متحده خواسته است ت  سگرانسازمان ناظرين حقوق بشر از ک

تحقيق در مورد وضعيت واقعی آزار واذيت زندانيان عراقی، همدستی افسران عالی رتبه و مشکالتی را که گزارش 
 .  ، تشکيل دهد ساردآزار واذيت های ياد شده را برای شاهدان وسربازان دشوار می    

 و تحقيق از بازجويیهور آمريکا خواسته است که کميته ای برای  جميسئر سازمان ناظرين حقوق بشر، همچنين از
 . مرتکبين اين آزار واذيت ها شامل مقامات نظامی وغيرنظامی تشکيل دهد که چنين روشهايی را مجاز شمرده اند  

درحال حاضر بسيار آشکار است که رهبران برای چنين آزار واذيت هايی که در عراق رخ می دهد     : "سيفتون گفت 
 ".امروز زمان آن است که اين افراد پاسخگوی اين مسائل باشند .  ل هستندوسئوم
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