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 : زندان ھای سازمان سيا
  ئی در شکنجه ھا شرکت داشته اندامريکاپزشکان 
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 به شکل تجربی آزمايش می امريکان ھای ويژۀ  زندانيان زنداباالیئی روی روش ھای نوين شکنجه امريکاپزشکان 

ت مستقل حرفۀ پزشکی از رفتارھای تحقير آميز و خشونت روی متھمان به تروريسم نيز ياد أکردند و در گزارش ھي

 .شده است

   

ای  ھفلمدر اين .  ھائی در انترنت منتشر شد که تمام جامعۀ جھانی را در شوک و بھت فرو بردفلمده سال پيش از اين، 

ئی خيلی تالش امريکامقامات . ئی را می ديديم که در حال اعمال خشونت روی زندانيان ھستندامريکامستند سربازان 

 و سرانجام اشکار شد که داد گری ھای ديگری رسوائی را بروز ءبا اين وجود افشا. کردند تا اين رسوائی را خفه کنند

ند در زندان ھای سازمان سيا و پنتاگون با ھمکاری پزشکان نظامی بازجوئی از افرادی که به تروريسم متھم شده بود

در واقع ھمين پزشکان نظامی بودند که اين روش ھای .  می گيردصورت تحت روش ھای خشونت باری امريکا

  .خشونت بار با شکنجه ھای نوين را در بازجوئی اختراع کرده بودند

و کارشناسان اخالقی طی ز جمله پزشکان، نظاميان، حقوق دانان ئی، اامريکانوزده کارشناس از مؤسسه ھای مختلف 

م ھای ضبط شده و پرونده ھائی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند که به آزادی قابل دسترسی بود و به دو سال فل
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 ١٥٦.  بود در افغانستان، عراق و گوآنتانامو مرتبطامريکارفتارھای خشونت بار با زندانيان در پايگاه ھای نظامی 

 حاصل »حرفۀ پزشکی و خالفکاری روی زندانيان در جنگ عليه تروريسم: اخالق فراموش شده «صفحه زير عنوان 

ی درخواست کرد که پزشکانی که با چنين طرح ھائی ھمکاری کرده اند ئت پزشکی حرفه أاعضای ھي. اين تحقيقات بود

  .اعالم شوداز کار بر کنار شوند و حرفۀ پزشکی برای آنھا ممنوع 

ئی ھا تصميم گرفتند امريکا«ژيک روسيه بر اين باور است که ي پژوھشگر در مؤسسۀ پژوھش ستراتسرگئی ميخائيلوف

  .»که در اعمال شکنجه روش ھائی را به کار ببندند که در زمينۀ پيشرفت ھای پزشکی و روانپزشکی تحقق يافته

 در زندان ھای امريکاشورھای نوظھور، اعمال پزشکان نظامی ، مدير مؤسسۀ بين المللی کآلکسی مارتينوفبه گفتۀ 

  :او می گويد . ويژه تمام اصول اخالقی و حرفۀ پزشکی را زير پا می گذارد

اين . د کنيمئي می کنيم، نبايد شرکت يک پزشک در اعمال شکنجه و تنبيه بدنی افراد را تأءحتی وقتی تروريسم را افشا«

فرد ھر چه باشد، قابل قبول نيست که او را .  در دوران جنگ جھانی دوم استMengeleماجرا يادآور دکتر منگله 

چنين کاری جنايت عليه بشريت است، يک بحران اخالقی در زمينۀ پزشکی و . تحت فشار جسمی و يا شکنجه قرار دھيم

  » دھيد و معالجه اش کنيدھر انسانی که باشد بايد، شما بايد او را نجات. در نتيجه خيانت به سوگند ھيپوکرات است

ئی نقض قانون اساسی و اعمال شکنجه را به عنوان ضرورتی امريکاگری ھای گذشته مقامات ءاگر طی رسوائی و افشا

 می دھد که تمام اتھامات را حامروز دولت اياالت متحده ترجيئی ھا مطرح می کردند، امريکابرای حفاظت از زندگی 

 سرھنگ دوم و نمايندۀ پنتاگون در مالقاتش با روزنامه Todd Breassealeود بريسيل ت. يکجا مردود بداند و نفی کند

ت بررسی به زندانيان و کارت پزشکی آنھا دسترسی أبه گفتۀ او اعضای ھي. نگاران اتھامات را پوچ و جانبدارانه خواند

 اين او اضافه کرد زندانيان در خارج از عالوه بر. نداشتند و تمام اطالعات آنھا توسط وکيل مدافع ھای متھمان تھيه شده

ت أبا اين وجود، از گزارشات ھي.  را نمی توانند ببينند،زندان حتی خواب امکاناتی که در زندان ھای ويژه داشتند

و . بررسی چنين نتيجه گرفته شده است که زندانيان در اثر خشونتی که بر آنھا اعمال شده، جانشان را از دست داده اند

  .ودن آنھا نيز ھرگز ثابت نشده استمتھم ب

  

 : منبع

/1918-tortures-des-a-participaient-americains-medecins-Les/05_11_2013/ru.ruvr.french://http  

  


