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 Von Jürgen Heiser -يورگن ھايزر: نويسنده

  جاويد: برگردان از
 ٢٠١۵ جنوری ٣١

  

    در گوانتانامو. ای. آی.قتل ھای سی
  

ق پايگاه نظامی امريکا در گوانتانامو خدمات سری را متھم می کند که سه يکی از نگھبانان  ساب: شکنجه تا مرگ 

  زندانی گوانتانامو را به قتل رسانيده است 

 

Guantánamo schließen! – Demonstration am 11. Januar vor dem Weißen Haus in Washington 
Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta 

  . جنوری در مقابل قصر سفيد در واشينگتن ١١مظاھرۀ ! گوانتانامو را ببنديد 

 » Joseph Hickman « جوزف ھيکمن) گروھبان(ضابط  امريکا ۀيکی از کارکنان سابق ارتش اياالت متحد

 سه زندانی ٢٠٠۶ جون ٩نظامی امريکا در خليج گوانتانامو سازمان سيا را متھم می کند که به تاريخ نگھبان  پايگاه 

     .را در زير شکنجه به قتل رسانيده است

 اين اختراع کذب را روشن ھيکمنمرگ زندانيان را به نام خودکشی به اطالع عموم رسانيدند  بعد از سالھا  تحقيق 

  .يان قتل بوده است که مرگ زندانو گفت ساخت 

در نزديکی کمپ دلتا  »زندان سياه « سرباز سابق اکنون متيقن شده است که اين سه زندانی درمحل کامالً سری 

 در کتاب خود توضيح داده است که در ھيکمناطالعات ودانستنی ھای خود را . توسط سازمان سيا کشته شده اند 

   .در امريکا انتشار می يابد» قتل در کمپ دلتا «  بعدی تحت عنوان ۀھفت
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 رسمی سه ۀ توصيف کرد که نظر به اطالعيھيکمن اختصاصی با اخبار جھانی در ھمين ھفته ۀدر يک مصاحب

ساله از عربستان ٣٠ مانی شامان  آل اوطای ابی ساله از يمن ،  ٣٧ صالح احمد  آل سالمیزندانی با نام ھای 

  که خودکشی ،ربستان سعودی مشخص گرديدند که آن ھا موفق شدند ساله از ع٢٢ياسر طالل آل ضرانی  سعودی و

  .کنند 

برای خود کشی ھرسه نفرکه دستھا وپاھايشان در طناب بسته بود بايد طناب را پاره می کردند و آن را در گلوی 

ر سلول به طناب را حلقه می ساختند  وآن  را از ديوا خود می انداختند  وماسک را به روی خود دور می دادند، و

  .ھمزمان ھرسه شان به طرف حلقه پرش می کردند تا خود را از آن آويزان کنند  سقف آن  محکم می کردند و

 از خود  از ھمين سبب به طور کامل غير محتمل بود ، چرا که چند ساعت قبلھيکمنی که نظر به توصيف ئسناريو

کشی ادعائی سلول ھای زندانيان را تالشی کرده بودند که نزد آن ھا ھيچ چيزی پيدا نشده بود پس آن ھا با چه چيزی 

  .خود را آويزان می توانستند 

 در پست نگھبانی شاھد اين واقعه بود که سه مرتبه يک مينی بس برای حمل زندانی ھيکمن ٢٠٠۶ جون ٩به تاريخ 

  .ل شد وھر بار يک زندانی را از آن جا به بيرون انتقال داد در بالک الفا داخ

که در ھمان جھت دو ھدف واقع شده  مينی بس در خارج از اردوگاه به يک جھت معين به حرکت در آمده است،

  .ناميده می شود " کمپ ھيچ " يا مرکز باز جوئی  سی آی ای ، که از طرف پاسبانان  است  يا ساحل و

ً به شفاخانپس از آن موتر  مدت کوتاھی پس از آن  زنگ خطر به صدا در آمد ، زيرا  .  اردوگاه رفته بود ۀمستقيما

  .ادعا کردند که زندانيان به دار آويخته شده را در سلول ھای شان پيدا کردند 

 در نھيکم. ناميده است  اما بدون ذکر قاتالن احتمالی شان" قتل در کمپ دلتا "  در کتاب خود آن را ھيکمن

او . گويم که اين قتل بود   خود با اخبار جھانی توضيح داد که در پايان با  وجود مبھم بودن قصدی آن میۀمصاحب

  . تحقيق کامل را فراھم بسازد ، که در آن زمان واقعاً چه اتفاق افتاده استۀمی خواھد  بدينوسيله زمين

سه نگھبان ديگر را به اطالع عموم رسانيده است ،   وھيکمن امريکائی ھارپر  اظھارات ۀ مجل٢٠١٠قبالً در سال 

  .که بازداشت شدگان به احتمال زياد در يک محل مخفی يک کيلومتری دورتر از اردوگاه اصلی به قتل رسيده اند 

 ٢٠٠٩آن ھا در سال :  امريکا  ۀ  دولت بارک اوباما رئيس جمھور اياالت متحدۀعکس العمل آن زمان  وزارت عدلي

مورين مربوطه حفظ أشواھد در مورد تخلف م د تحقيق انجام داده اند که دوسيه آن نظر به کمبود اسناد ودر مور

   .گرديد

د که حال می داند که چرا آن ھا می خواستند از شر اين سه زندانی خالص شوند ، به   اکنون تأکيد می کنھيکمن

انی طوالنی اعتصاب غذائی صورت گ آن ھا زمپس از مر. خاطری که آن ھا می خواستند اعتصاب غذائی کنند 

   .پذيرفتن

 را آخرين ميخ بر تابوت اين اردوگاه ناميد که بايد ھيکمن افشاء گری ھای جيسون لئوپولدخبرنگار اخبار جھانی 

 کوبای سوسياليستی ست که از ۀقبل از ھمه اين مسأله مورد عالق .منجر به بسته شدن اين اردوگاه برای ھميشه گردد

دت ھاست در برابر آن اعتراض می کند که خاکش را امريکا برای پايگاه نظامی مورد استفاده قرار داده ودر آن م

  .جا  زندانيان بدون محاکمه را نگھداری وحقوق بشری شان را نفی می کند

  Jungewelt: منبع


