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 Human Rights  حقوق بشر

  
 معروفینسرين دپلوم انجنير :نويسنده

  ٢٠١٧ جنوری ٠٧

  

  "اوباما"به رياست " گوانتانامو"شکنجه گاه امپرياليسم امريکا در

 
" رج دبليو بوشوج " نيويارک، که پالن آن توسط دولت اميرياليستی جنايتکار٢٠٠١تمبر پ س١١قصد  سوءعملی   نتايج

ی که به وسيلۀ امپرياليسم امريکا  آموزش ديده و ئتروريستھای از ترئيس جمھور پيشين امريکا طرح شده و توسط مش

خود را در حمام ھای خون افغانستان و عراق و ايجاد گوانتاناموھا، ابوغريب ھا و شوی مغزی شده بودند،  و شست

  .بگرامھا نشان داد

را در روابط   تا ما آندر صورتی که ما بخواھيم دموکراسی را تحقق ببخشيم، مجبور ھستيم:"حرکت از اين موضع با 

تمبر قادر شد تا جامعۀ بين المللی را به خود جلب پ س١١امپرياليسم امريکا با حادثۀ "  عمل بپوشانيمۀبين المللی جام

 باعث تجاوز به کشور ما افغانستان، تحريک و تعقيب مسلمانھا، سپتمبر ١١چنانچه ديده شد که اعمال وحشيانۀ . نمايد

امو، نابودی رژيم ھای به اصطالح ديکتاتوری، شکنجه ھای ضد بشری در زندانھای مخفی تأسيس زندان گوانتان

امريکا، عمليات طيارات بدون سرنشين، قوانين جديد امنيتی، پالن استقرار و مداخلۀ قوای نظامی فدرال المان در کشور 

که روز تا روز با قوانين ... ی و ئويدوعريان در ميدانھای ھوائی، نظارت باز رسی ھای شبه فاشيستی و ھای ديگر، 
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گويا اتخاذ تمام .  شده است سلب آزادی آنھاث باع نظارت ھر چه بيشتری زندگانی مردماز طريقجديد و تصميمات 

طوری که ما شاھد . تصاميم کشورھای امپرياليستی به خاطر مبارزه عليه به اصطالح تروريستھای بين المللی است

حق خلقھای ستمديده  ی را که در تا به امروزجنايات٢٠٠١سال ول تاريخ و به خصوص  از ھستيم امپرياليستھا در ط

مرتکب شده اند، از تجاوزات و تھاجمات و حمالت و جنايات ضد بشری گرفته تا نابودی ھست و بود آنھا،  تمسک به 

راحت گفته می صن می گذرد، به پس با ديد واقعيت ھای عينی و آنچه که امروز در جھان ستمديگا.  می باشدسپتمبر ١١

توانيم که در حقيقت امپرياليسم جھانی که در رأس آن امريکا قرار دارد، تروريستھای بين الملليی ھستند که بايد در 

ھمان  مأمنمحبوس شوند و در شکنجه گاھی که خود شکنجه گر بوده وھستند، سلولھای زندان " گوانتانامو"زندان 

  . ليستھا گرددامپريايعنی   گرانشکنجه

اين .در خليج گوانتانامو واقع در جنوب شرق جزيرۀ کوباست که در اختيار ارتش امريکا قرار دارد" گوانتانامو"زندان 

 امريکا بحری صورت گرفته بود، در اجارۀ نيروي١٩٠٣ که ميان دولتھای امريکا و کوبا در سال یپايگاه طبق قرار داد

 دولت آن کشور خواستار لغو اين مقاوله نامه شد، اما امريکا با ١٩۵٠ کوبا در دھۀ اگر چه پس از انقالب. قرار دارد

 زير نظر پايگاه نيروی ٢٠٠١اين زندان پس از اشغال افغانستان در سال . اين درخواست دولت کوبا موافقت نکرده است

يتھای تروريستی درخارج از خاک امريکا  امريکا در خليج گوانتانامو ايجاد شد و افرادی که متھم به ارتباط با فعالبحری

 ، جايست که مقامات امريکائی می توانند ھر آنچه که ئباشکنجه گاه امريکا در کار .ھستند به اين زندان منتقل می شوند

 سال است که ١۵زندانيان . خواھند باالی زندانيان تطبيق کنند و ھيچ گونه نظارت خارجی بر اين زندان وجود نداردمی 

 سال است که با شکنجه ھای ١۵طی  و  محکمه و بدون اثبات مجرميت شان در شرايط بسيار دشوار زندانی ھستندبدون

ی از قبيل ارتباط با بيرون از زندان را در دسترس زندانيان ھيچ امکان. رو ھستنده گوناگون امپرياليسم امريکا روب

ی از آنھا را گزارش داده ئ صورت می گيرد، فقط گوشه ھاگاھی از جناياتی که در زندانرسانه ھای خبری گاھ. ندارند

. اند، مگر در سالھای اخير موضوع زندانيان درالبه الی اخبار ديگر کم رنگ و حتا به فراموشی سپرده شده است

 زندانی تا به حال به طور رسمی متھم ٩از مجموع تمام زندانيان تنھا . مختلف ھستند کشور ٢٣زندانيان گونتانامو از 

دالر برآورده شده ميليون  ۴۵٠ھزينۀ ساالنۀ اين زندان . شناخته شده اند، متباقی فقط مظنون به اعمال تروريستی ھستند

  .است

تعطيل را  از شعار ھای اصلی خود  در رقابت ھای انتخاباتی رياست جمھوری يکی٢٠٠٨در سال " بارک اوباما"

 در دومين روز وردش به کاخ سفيد فرمان تعطيل شدن ٢٠٠٩ جون ٢٢وی به تاريخ . زندان گوانتانامو اعالم کرده بود

ولی موضوع بسته شدن گوانتانامو که يکی از وعده ھای .   صادر کرد٢٠١٠زندان گوانتانامو را تا بھار سال 

 که تا ھنوز محقق ه ایوعد. خاباتی وی بود تا به امروز نقل محافل سياسی باقی مانده استفريبکارانه در مبارزات انت

ادامه دارد و نشانی از بسته شدن اين زندان مخوف نه " گوانتانامو"فعاليتھا و جنايات ضد بشری در زندان . نشده است

شود که با گسيل زندانيان ديگر دراين نسبت به اين زندان واضح می " ترمپ"تنھا ديده نمی شود بلکه از اطالعيۀ 

جمھوريخواھان که در رأس آن رئيس جمھور جديد امريکا . اردوگاه، به يقين که جنايات در اين زندان گسترش می يابد

ًقرار دارد، شديدا مخالف بسته کردن اين زندان ھستند، آنھا اعتقاد دارند که اين اردوگاه پيام مبنی بر قدرت و " ترمپ"

  .به اياالت متحدۀ امريکا را دارندرسانيدن مريکا را به کسانی می رساند که قصد آسيب سلطۀ ا

زندانيان مظنون به شرکت در عمليات تروريستی در زندان گوانتانامو ازھيچ نوع حقوق بين المللی برخودارنبوده و 

  .روريست در آن پرآوازه شدنام اين زندان پس از تجاوز به افغانستان و انتقال زندانيان به حيث ت. نيستند
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زندانيان تحت بدترين شرايط روحی و . اين زندان نمادی از جنايت و نقض حقوق بشر دولت امپرياليستی امريکا است

زندانبانھا اجازه دارند تا از ھر روشی برای شکنجه و رفتارھای غير انسانی و اخالقی . فزيکی نگھداری شده ومی شوند

شکنجه ھائی در اين زندان انجام می شود که برخی از آنھا حتا در قالب کلمات نمی . ده نمايندنسبت به زندانيان استفا

 فجايعی که در اين زندان رخ داده و می دھد تا حد زيادی دستخوش سانسور ھرچند. گنجد و از تصور آدمی خارج است

 با وجود ،ن مرتکب می شوند، انتشار پيدا کند چون دولت امريکا نمی خواھد تا تمام جناياتی را که در اين زندا،می گردد

  :آنھم جناياتی که صورت می گيرد

  شتم زندانی تا سرحد فلج شدنو ضرب 

  تھديد به آزار خانواده 

  شکستن ستون فقرات و ضربه زدن سر به کاسۀ دستشوئی

  عريان کردن زندانی و قرار دادن آن در اتاق سرد با پای بسته

  .يکی گوش زندانی و بلند کردن صدای آن تا جائی که امکانش وجود داشته باشدقرار دادن مکروفون در نزد

  تعدی توسط نظامی ھای زن امريکائی

  استفاده از صحنه ھای جنسی و نشان دادن فلمھای سکسی

  نآتوھين به قر

  برھنه کردن زندانی و ترساندن آنھا با سک

  .و يا گرم بيرون قرار می دھندزندانی را در قفس آھنين کوچک نشانده در ھوای شديد سرد 

  ديگرۀ پيچيدن زندانی با بيرق امريکا و اسرائيل و ده ھا شکنج

ھمچنين گزارش ھای مبنی بر سوء استفادۀ جنسی از زندان مطرح شده است که تا کنون در مورد آن تحقيق صورت 

  . دست داده اند تا کنون ھشت تن در زندان گوانتانامو جان خود را از٢٠٠٢از سال . نگرفته است
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