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  حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٤ دسمبر ١٣
  

 گزارشات قديمی ولی ھميشه تازه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 آدم ربائی و شکنجه توسط سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده
  

 : گفتار پيش

  :به نقل از مقاله ای که امروز اسماعيل ھوشيار فرستاد 

 سمبل ظلم عليه بشريت است، حتی امريکاامروز دولت : "  فيسبوکی خامنه ای از جمله آمده است ۀدرتويتر و صفح«

 »  با اين ظلم مواجه استامريکامردم 

باراتی مانند اعدام ريحانه جباری و دستگيری خبرگزاری فرانسه بالفاصله می افزايد برخی کاربران با گذاشتن ع

وشکنجه و قتل عام زندانيان سياسی درايران و تجاوز سيستماتيک اسالمی در کھريزک ، به اظھار نظر خامنه ای 

پاسخھای دندان .... کاربران اينترنتی با دھن کجی آشکار به سيستم حاکم شکنجه گراسالمی. واکنش نشان دادند 

  http://www.tipf.info/azemate,an,ertejaee.htm» عظمت آن ارتجاع« در (» .  اندشکنی به او داده

 بايد بگويم که موضوع کاربرد شکنجه و ديگر جناياتی که اياالت ءابتدا. در اينجا چند موضوع می تواند مطرح باشد 

ولی اين گونه . ازه ای نيستمتحده و ناتو در جنگ ھای معاصر مرتکب شده است، در گاھنامۀ ھنر و مبارزه موضوع ت

بان رسانه ھای فارسی ز ديويد کامرون، » ھشدار«د کنگرۀ اطالعاتی اياالت متحده و احتماالً ئينظر می رسد که با تأه ب

صدای «مقالۀ حاضر می بينيم که موضوع شکنجه برای به ولی با توجه ). جو گير شده اند(نيز دچار تب شکنجه شده اند 

در شبکۀ ولتر نيز قدمت برخی مقاالت پيرامون ھمين . تاريخی دارد و به دو سال پيش باز می گرددنيز قدمت » روسيه

  . سال پيش باز می گردد١٣موضوع به بيش از ده سال الی 

و برخی رسانه ھای اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور باز می » برخی کاربران«موضوع بعدی به واکنش 

و نمی توانم مدافع دين اسالم باشم که در » وکيل مدافع شيطان نيستم «  ضرب المثل فرانسوی ھا البته من به قول. گردد

 سال با تروريسم ١٤٠٠  از نياکان ايرانی را بريد و به مادران و دختران ايرانی تجاوز کرد و طی ٤٠٠٠٠استخر سر 

، ايرانيان را از انسانيت انسانی خود محروم و جنايت و در اتحاد کامل مثل امروز با طبقات حاکم و قدرتمندان جھان

 و بعد ھم به دروغ تبليغ کردند که ايرانی ھا مقاومت  ساخت و آنھا را به دورانی از توقف تحول تاريخی محکوم کرد

و امروز نيز اگر ايرانی ھا ھمه ... و خودشان سر خودشان را حتماً بريده اند نکردند و خودشان به اسالم تسليم شدند

آدم ربائی در . فقط ھر کسی بخواھد از دين خارج شود حکمش مرگ است...ھستند، خودشان خواسته اند» مت اسالمیا«

 سال با تروريسم و ١٤٠٠ولی حکومت دين اسالم در ايران طی . اين سطح البته جای شگفتی دارد و باور کردنی نيست

در نتيجه من نمی توانم . و آدم ربائی عظيم نائل آمده استدروغ پردازی در مورد اسالم و اعتقادات دينی به اين جنايت 
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 محدود و خالصه نمی ٦٠ی برای من به کشتار سال ھای ئمدافع جمھوری اسالمی باشم، و عالوه بر اين کشتار زنجيره 

 که می دانند  به گروه مجاھدين خلق تعلق داشته اند و غالباً نيز به اين موضوع اشاره نمی کنند چرا که گويا غالباً —شود

 را ھميشه به شکل ابھام آميزی ٦٠کشتار سال ھای «که ايرانی ھا ارادت خاصی به مجاھدين خلق ندارند به ھمين علت 

که نام مجاھدين خلق قيد نشود، در خيلی از موارد ديگر نيز به ھمين گونه است تا تأثيرات  مطرح می کنند و به طوری

ی برای من از ھمان قرن اول اسالمی شروع می شود، از حملۀ ئتارھای زنجيره  بلکه کش—تبليغاتی را خنثی نسازند 

 با پافشاری سعی می کنند نگويند حملۀ اسالم و غالباً می گويند حملۀ اعراب که معموالً (اسالم به ايران شروع می شود 

 سر بريده و ٤٠٠٠٠ ھمان ، که يک رقمش)که اسالم را در پيشگاه افکار عمومی ايرانيان از زير ضرب بيرون بکشند

  .تا امروز است) استان فارس کنونی(تجاوز به زنان و دختران ايرانی و رقم خوردن بردگی اسالمی در استخر 

يک داستا ن ديگری را روايت می کند، و با قربانيان استخر و با دستگاه دين اسالم » کاربران«ولی موضوع واکنش 

  .نظر می رسده المی در رکاب سازمان سيا برايشان کافی بسرنگون سازی جمھوری اس...کاری ندارد

 حق هدر مورد اتھاماتی که به خامنه ای و جمھوری اسالمی وارد می دانند ھر اندازه ب» کاربران«اين : کوتاه سخن 

آن ھم  و  باشند، چنين واکنشی به يکی از عادات قديمی سگ ھای نگھبان در پيکرۀ اپوزيسيون ھای پنتاگونی تعلق دارد

اين است که در چنين مواردی که رسوائی امپرياليست ھا در سطح جھانی مطرح می شود، سعی می کنند تمام داستان را 

روی جمھوری اسالمی و کھريزک متمرکز و محدود سازند، و به عبارت ديگر با تبليغاتشان کاری می کنند که افکار 

  .عمومی ايرانيان موضوع اصلی را به فراموشی بسپارد

 که ھر —ی به آنھا اجازه نمی دھد ئ حرفه   در واقع ضروريات—به عبارت ديگر قانونمند نيستند و حاضر نيستند

موضوعی را به جای خودش بياموزند و مطرح کنند البته بی مناسبت نيز نمی باشد که ما رويدادھای مختلف جھان را با 

مسير ديگری را می پيمايند » کاربران«ولی اين . يجه گيری کنيمديگر در تالقی قرار دھيم و از روابط ديالکتيک نت يک

  .و ھدفشان غرق کردن موضوع جنايات سازمان سيا است

  ٢٠١٤مبر  دس١٢ / حميد محوی/ پاريس /گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 

 آدم ربائی و شکنجه توسط سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده

 ٢٠١٢مبر سپت ٠٣

 

ئی ھا بوده، و روشن است که حق بنيادی حق زندگی امريکادفاع از حقوق بشر ھمواره يکی از موضوعات مورد توجه  

بی آن که رأی دادگاه صادر شده «: در اياالت متحده می گويد پنجمين مادۀ اصالحی قانون اساسی . برای افراد است

 .»کس نمی تواند از حق زندگی، آزادی و مالکيت محروم بماند  ، ھيچاشدب

 از مدت ھا پيش اين حق را در مورد شھروندان کشورھای ديگر نقض می امريکابا اين وجود سرويس ھای مخفی  

عالوه . صادر شده ای از سوی دادگاه افرادی را از زندگی محروم می سازند و بی ھيچ رأی  کنند، آدم ربائی می کنند
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آنچه بيش از ھمه موجب نگرانی می باشد، اين است . بر اين، با شھروندشان خودشان نيز به ھمين شکل رفتار می کنند

ر ما و حتی امروز که چنين رويدادھائی در گذشتۀ دور، در دوران جنگ سرد به وقوع نپيوسته، بلکه به دوران معاص

 .تعلق دارد

خاطر جناياتی که ه مأموران سازمان سيا به شکل سّری افرادی را شکنجه می کنند و به قتل می رسانند ولی نه تنھا ب

مبر  سپت١١ اعمالی پس از سوء قصدھای چنين. مرتکب شده اند در دادگاه محاکمه نمی شوند بلکه پاداش ھم می گيرند

امروز می دانيم .  يافت، يعنی از وقتی که واشنگتن عليه تروريسم بين المللی اعالم جنگ کرد آغاز شد و گسترش٢٠٠١

  .که طی اين جنگ ھر نوع عمل و روشی جايز تلقی شده است

يک مأمور از آنتن سازمان سيا در .  روزنامه نگاران آسوشيتد پرس به انتشار موارد جنجالی دست زدند٢٠١١در سال 

 ھای يک زندانی طی بازجوئی توسط يک مأمور ديگر بوده بی آن که به چنين روشی اعتراض لھستان شاھد شکنجه

ول تمام عمليات ؤچند وقت بعد، او به عنوان رئيس دفتر سازمان سيا برای اروپای مرکزی، و به ويژه به عنوان مس. کند

  .ھا در خاک روسيه برگزيده شد

 گل رحمان در يکی از زندان ھای سّری سيا در افغانستان جان خود را ، فرد مظنون به تروريسم به نام٢٠٠٢مبر نودر 

گل رحمان را در سلولی بدون شوفاژ انداخته بودند، در حالی که دمای ھوا در خيابان زير صفر را نشان . از دست داد

  .می داده

رؤسايش در افغانستان در تجسساتی که پس از مرگ او صورت گرفت، آشکار شد که افسر ارشد زندان چندين بار از 

پس از اين . برای گرم کردن سلول ھا درخواست بخاری فرستاده بوده، ولی ھيچ پاسخی دريافت نکرده بوده است

  .در انجام وظايفش مورد بازپرسی قرار نگرفت خاطر اھمال ه رويداد، رئيس آنتن سيا در افغانستان حتی يک بار نيز ب

ی تبار که برای تعطيالت به مقدونيه رفته بود توسط مأموران سيا از يک اتوبوس ی لبنانالمانخالد المارسی، شھروند 

توريستی ربوده شده و سپس او را به يکی از زندان ھای افغانستان منتقل می کنند و تحت شکنجه ھای پيشرفته قرار می 

  ).مظنون ھم نام او بوده استفرد : مترجم (يک سال بعد، مأموران سيا پی می برند که دچار اشتباه شده اند . گيرد

ھمگان آشکار است بر .  استامريکامبارزه عليه تروريسم بھانۀ خوبی برای فعاليت ھای مشکوک سرويس ھای سّری 

 سازمان سيا شبکه ای از زندان ھای مخفی ايجاد کرد که افراد مظنون به فعايت ھای ٢٠٠١مبر  سپت١١که پس از 

از اين نوع زندان ھا در تايلند، رومانی، لھستان، مراکش و افغانستان ايجاد شده . تروريستی در آنجا زندانی می شدند

  . توسط رئيس جمھور بارک اوباما صادر شد٢٠٠٩فرمان تعطيل کردن اين زندان ھا در سال . بود

زی رفتار می  با زندانيان به شيوۀ غير انسانی و تحقير آمي دائماً امريکاطی بازجوئی ھا نمايندگان سرويس ھای مخفی 

ول ايجاد چنين زندان ھائی ھستند و ھنوز دربارۀ سياست اروپا که بازگشائی اين ؤاين مقامات اطالعاتی مس. کردند

بازجوھای سازمان سيا در اين زندان ھا برای اعتراف .  چيزی گفته نشده است،زندان ھا را در خاک اروپا مجاز دانسته

به گفتۀ برخی زندانيان، سربازان . رقی، شبيه سازی اعدام استفاده می کردندگيری از زندانيان از سالح گرم، مته ب

  .ئی به آنھا تجاوز می کردند، رويشان سوار می شدند و آنھا را مجبور می کردند که در توالت غذا بخورندامريکا

در ليتوانی، يک . اده استاين است که چنين وقايعی در اتحاديۀ اروپا روی د ديش از ھمه برای ما جای شگفتی دارنچه بآ

ئی تقلبی اسطبل قديمی را برای تبديل کردن آن به زندان خريداری کرد و پيرامون محوطه را با سيم امريکاشرکت 

خاردار و دوربين ھای پيشرفتۀ حفاظتی مجھز کردند، با اين وجود ھيچ يک از اين تمھيدات موجب کنجکاوی مقامات 

  .محلی نشد

، سازمان سيا ٢٠١١در پائيز . ئی را نيز می گيردامريکاتارھای خشونت بار گريبان شھروندان در برخی موارد اين رف

 دو موشک روی يک کاروان اتومبيل شليک MQ-9يک پھپاد . تصميم گرفت عمليات تنبيھی در خاک يمن انجام دھد
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سه .  حرکت بود کيلومتری شرق پايتخت در حال١٥٠ در Al-Hassafکردند که در نزديکی دھکدۀ ال ھصاف 

، سازمان ھای دفاع حقوق بشر درخواست کردند که دستگاه ٢٠١٢در تابستان . ئی مظنون به تروريسم کشته شدندامريکا

با اين وجود دولت . قضائی رئيس سازمان سيا، وزير دفاع و فرماندھان بخش عمليات ويژۀ پنتاگون را محاکمه کنند

قضات سازمان ھای نامبرده بر اين باور ھستند که . ن را بازشناسی نکرده استاياالت متحده تا کنون حملۀ پھپاد در يم

ئی فعال در زمينۀ تروريستی امريکاگزارش محرمانه ای در سطح وزارت دادگستری وجود دارد که حذف شھروندان 

  .را مجاز می داند

   

  :منبع 

http ://french.ruvr.ru/2012_09_03/services-speciaux-etats-unis-tortures/ 
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