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 Human Rights  حقوق بشر

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و پيشگفتار

  ٢٠١٧ جنوری ٠٨

  آزاد بسازد" گوانتانامو"می خواھد زندانيان ديگری را ھم از" اوباما"

  : پيشگفتار

" يونگه ولت"اين مطلب در نشريۀ ....." شکنجه گاه امپرياليسم امريکا در گوانتانامو" نشر نوشته ام معنون به به دنبال

نوشتۀ  اميد اين ترجمه را به مثابۀ مکمل. نظرم را جلب نمود، حيف دانستم آن را ترجمه نکرده خدمت شما قرار ندھم

  .را از زبان المانھا نيز از نظر بگذرانيدقبلی به شمار آورده، عمق جنايات امپرياليسم امريکا 

آنچه در اين نوشته با تأسف نسبت به آن برخورد صورت نگرفته، رقم و تعداد زندانيان رھا شده، در پيوند با اعزام آنھا 

 و "اوباما"زيرا شواھد و اسناد زيادی وجود دارد که .  می باشد"سوريه" و "يمن"، "سودان"، "ليبيا"به ميدانھای جنگ، 

 را رھا نموده اند، که زندانی تعھد سپرده تا در مناطق مورد نظر امريکا مانند سوريه یآن عده از زندانيان رژيمش فقط 

يعنی امريکا آنھا را تا زمانی در بند نگھداشته است، که به جايگاه اولی شان يعنی . و يا يمن، بيرق القاعده را بلند نمايد

  . اندهپياده نظام ناتو مبدل شد

  .م. ن

آزاد بسازد " گوانتانامو"ازديگری را ھم رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا می خواھد تا طبق پالن زندانيان " اوباما"

  .بسازدرا خشمگين " دونالد ترمپ" جانشين خود بدان وسيلهو 

 
.Foto: dpa 

  . آزاد بسازد"گوانتانامو" برنامه ريزی می کند تا زندانيان ديگری را نيز از زندان "بارک "رئيس جمھور امريکا 
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 "گوانتانامو" به پالن خود نسبت به زندانيان اشکارآ شھای مأموريتروزآخرين  می خواھد در "اوباما"رئيس جمھمور

سخنگوی .  را آزاد کند"گوانتانامو" مشکوک زنداناز سرنشينان ی  باقی بماند، وی در نظر دارد تا تعداد ديگروفادار

. به روز سه شنبه در واشنگتن گزارش داد که انتقال زندانيان ديگری ھم پيش بينی می شود" يوش ايرنيست ""اوباما"

نمايد، در مشکل خلق  "دونالد ترمپ" جانشين خود با يک حرکت اداری برای با اين پالن خود خواسته است تا "اوباما"

  . آزاد کرد"گونتانامو" زندانواسته بودند تا ديگر ھيچ کسی را نبايد از ًجمھوريخواھان قبال خحالی که 

اين ھا انسانھای بيش از حد خطرناک ھستند و  نبايد به : "اعالم داشت "تويتر"از  طريق " اس ام اس" توسط "ترمپ"

  "اينھا اجازه داد شود تا دوباره در جنگ برگردند

 بلکه باز نگه می دارند  را"گوانتانامو" که نه تنھا زندان ند درجريان مبارزات انتخاباتی وعده دادانجمھوريخواھ

  .ھم در آنجا انباشته می شوندزندانيان ديگر

" رج دبليوبوشجو" زمان رئيس جمھور پيشين امريکا که در ٢٠٠١تمبر پ س١١ تروريستی حمالت بعد از اين زندان

محبوس  ت ھای اسالمی بدون محکمۀ حقوقی تروريسمظنونين آن  دروزب جمھوريخواھان، تأسيس شده بود از ح

  .به بند کشيده شده بود تن مرد ٧٧٩ حد اقل از ھمان ابتداء زندان در اين. شدند

مأموريت نظر داشت تا در ھفته ھای آخر در در ماه نومبر"اوباما". در سالھای اخير تعداد زياد از زندانی ھا آزاد شدند

:  گزارش داد"واشنگتن پوست"چند روز قبل خبررسانی . ھم ادامه بدھد به آزاد ساختن زندانيان ديگربازخود بتواند

که قرار را نخواسته است تا تعداد زندانيانی " ايرنيست" زندانی پالن شده است، مگر سخنگوی اوباما ١٩ حدود رھائی

قدرت را به دست  جنوری ٢٠از تاريخ وی که بعد :  گفت "ترمپ"وی عنوانی . ، مورد تأئيد قرار بدھدشونداست آزاد 

  . می گيرد، می تواند سياستی اتخاذ کند، که مؤثرتر تشخيص خواھد داد

.  تن در نظر است٢٣آزاد ساختن آنھا  ۀ  زندانی در گوانتانامو به سر می برند که از جمل۵٩در حال حاضر ھنوز ھم 

 تصميم گرفتند تا اين تخانه ھارايک تعداد از وزاز نمايندگان  متشکل Periodic Review Boardنھاد موسوم به  

 آنھا را می توانو  ده زندانی را که به حيث  تھديد زياد مھم به امنيت اياالت متحدۀ امريکا قلمداد نمی شوند، آزاد ش٢٣

  .. .ای ديگر فرستادبه کشور ھای خود شان  ويا به يکی از کشور ھ

ھائی را  ه دولت امريکا مجبور است تا کشورک ًاخراج آنھا از زندان اکثرا مدت طوالنی را دربر می گيرد، به دليل آن

 نفر زندانی که در زندان باقی مانده اند، تعداد زياد آنھا از کشور يمن ٢٣از جملۀ . پيدا کند که آنھا را قبول نمايند

 يمن مستحکم و جنگھای داخلی که درتحدۀ امريکا نمی خواھد تا آنھا را به نسبت موقعيت غيراالت ملذا اي. ھستند

  .جريان دارد، در آنجا بفرستد

محکمۀ  ا از طرف آنھتن از  ١٠و فقط   از زندانيان بدون محکمه در زندان نگھداشته شده اندیسالھاست که تعداد زياد

ًاست که وی احتماال طراح " خالد شيخ محمد "ھمميان اين ده نفر يکی در . مورد بازخواست قرار گرفته اندنظامی 

مگر اياالت متحدۀ . ً تن زندانی ديگر اصال متھم نشده اند٢۶باقی .  است٢٠٠١تمبر پ س١١ تروريستی حمالتاصلی 

  آنھا را بسيار خطرناک می پنداردزيراامريکا نمی خواھد که آنھا را آزاد بسازد، 

ماه جنوری از مأموريت وی تأسيس نموده بود، در قبل "رج دبليو بوشجو" را که زندانت تا اين  می خواس"اوباما"

. توانست به آن عمل کندالکن وی به نسبت  مخالفت ھائی که در داخل دولت خود وی وجود داشت، ن.  بسته کند٢٠٠٩

ا تسلطی که جمھوريخواھان مگر بوری بار ديگر مدعی تالش برای بستن اين زندان شد، رماه فب در"اوباما"

که جھت انتقال زندانيان از گونتانامو به خاک  مصارفی راه عليه اين اقدام اوباما مخالفت نمود کانگرس داشتند،در

 .امريکا در نظر گرفته شده بود، تصويب نکردند
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،  به خاک امريکا می بود حال فقط جابه جائی انتقال سيستم گوانتاناموھمهدر را  "اوباما"سازمانھای حقوق بشر پالن 

  .نه چيزی بيشتر از آن

وعده ھائی را که عملی نکرده  "اوباما" جنوری دعوت به تظاھرات نموده تا به ١١سازمان عفو بين الملل به تاريخ 

می  زندان مخوف  تأسيس اين  روزپانزدھمين سال)  جنوری١١( روز  اين.  را بسته کنندزندان تاگوشزد نمايند است، 

   .باشد

 نموده اند، در صورتی وی به اطالعيۀ خود ايستادگی کند و ی را تھديد به مقاومت شديد"ترمپ" حقوق بشر، انمدافع

  .افراد ديگری را در زندان گوانتانامو بفرستد

 

 

  
 

 


