
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 
   نوربرت کرون:نويسنده

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ اپريل ١٨

  سازمان سياۀاعترافات يک مأمور عاليرتب

  عادی بودن شکنجه توسط سازمان سيا در افغانستان

 

Norbert Kron 

اين مرد عمر خويش را در مأموريت برای سازمان سيا گذرانده است، معاون مدير مبارزه با تروريسم نيز بوده و 

وی اکنون اسرار اين ماجرا را در .  اسرای القاعدهۀشکنج: درگير با يکی از تاريک ترين قصول حيات اين سازمان

  . *کتاب تکان ھنده ای به جھانيان عرضه نموده است

  

Glenn Carle 
شود يکی از کسانی را که در مظان اتھام تروريسم بوده اند   مأمور می"گلن کارله" سپتامبر ١١ زيکسال پس ا

ورميانه ربوده و به يکی از زندان ھای مخفی اين سازمان در او را سيا در يکی از خيابان ھای خا. بازپرسی نمايد

شما به ھر قيمتی که شده است بايد اين مرد : باالدست من با انگشت به وی اشاره کرد «.مريکا برده بوداخارج از 
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ند که  آيا متوجه شديد؟ من نمی توانستم باور کنم که يک افسر سيا به کاری امر می ک–را به حرف زدن وادار کنيد 

چرا، حال : و در پاسخ من وی گفت. من به او گفتم، اما ما از اين کارھا نمی کنيم. شکنجه: غير از يک معنا ندارد

  .اين بخشی از خاطرات گلن کارله می باشد» ديگر ما اين کار را ھم می کنيم

. را به کار برد» ديِد بازپرسیروش ھای ش«امه بن الدن بايد سشکار ااز باالترين مقام اين دستور رسيده بود که در 

 حبس در تاريکی، سردی، داغی، وضعيت :اما کارھای مجاز عبارتند از. وزير دادگستری گفت شکنجه مردود است

ماھھا وی از اسيرش بازپرسی . گلن کارله به آن زندان مخفی می رود. ھای جسمی دردآور و سروصدای مھيب دائم

کار نبرده است، زيرا به نظر او ه خود وی روش ھای شديد بازپرسی را باو می گويد .  ساعت١۴می کند، روزی 

آن روش ھا . انسان به حيرت می افتد که چه زود آدم می تواند شخصی را به ديوانگی دچار کند«. شکنجه می باشد

درست .  حرارت، بی خوابی، سروصدا و زمان بازی می کنند، فرد را به ديوانگی می اندازندۀکه با نوسانات درج

ھمين کارھا با اسير من در دومين زندان مخفی صورت گرفت که تحت مديريت سيا بود و از من ديگر کاری ساخته 

  :کارله از خود می پرسد. »نبود

  »کشور من به کجا رسيده است؟«

ا که ما از شکنجه ھائی ر. ھتل کاليفرنيا نام سّری آن زندان مخفی در کابل است که اسير وی را بدانجا برده بودند

طور سيستماتيک توسط سيا ه اين را که آن شکنجه ھا ب. تصاوير ابوغريب در عراق می شناسيم اينجا عادی ھستند

يد می ئتأ" Manfred Nowak مانفرد نواک "سازمان ملل متحد، ۀ شوند، کارشناس شکنج در افغانستان اعمال می

  .دان استاين ھا در زندان تاريک کابل جزو شرايط عادی زن. کند

  : سازمان ملل برای شکنجه می گويدۀمور ويژأمانفرد نواک، م

ما دقيقا بررسی کرديم و با زندانيان سابق مصاحبه ھای بسياری انجام داديم، با کسانی که مدت ھای طوالنی و  «

. رده اند ماه زندانی بوده اند، دست و پايشان بسته بوده است و در تاريکی محض به سر می ب١١در مواردی تا 

که تا جائی که می توانستند  وده اند ديوار مقابل خود را ببينند و مجبور بوده اند برای اينبيعنی آنھا حتّا قادر ن

  ».يابند آيا ديواری در مقابلشان قرار داردد، تا در اطراف خود را با انگشتانشان بررسی نماينءحرکت کنند، ابتدا

 اسير او به شکست دچار می گردد و با دلھره در می يابد که خود او نيز ۀگلن کارله مشاھده می کند که چگونه روحي

او مدت ھاست به اين باور رسيده : بدتر از ھمه اينست که. تبديل به بخشی از آنچه که خود مردود می داند گشته است

  .تش را قطع می کند، اما قادر نيست به زندانی کمک نمايد مأموريۀوی ادام. است که آن شخص، بی گناه می باشد

  :کارله می گويد

من به کجا رسيده ام و : من به خاطر می آورم که پس از اولين بازپرسی در ھتل کاليفرنيا به چه می انديشيدم «

آن دولتی کشورم به کجا رسيده است؟ دولتی که من با سوگند خويش خود را به حفظ آن متعھد کرده ام، ديگر 

  ».به ھمين دليل وظيفه داشتم اين کتاب را بنويسم. و ھيچکس ھم اين را نمی داند. نيست که ھمه می پندارند

 کتاب خود را برای چک کردن به سيا عرضه نمايد و بخش ھائی از ه ھایگلن کارله مجبور بوده است بارھا نوشت

توسط روزنامه نگاران . ا بسيار سروصدا به راه انداختمريکاآن کتاب به ھنگام انتشار در . آن سانسور می شوند

 می باشد که به مدت ھفت سال بی گناه در "پاشا وزير"نام ه روشن می شود که اسير کارله يک بانکدار پشتونی ب

ه آنھا ب. مريکا به سراسر گيتی تأثير می گذارندا ۀعواقب جبری سياست شکنج. زندان مخفی به سر می برده است

که در مبارزه عليه تروريسم اطالعاتی را که قصد داشتند به زور به دست آورند، بھانه به دست افراطيون  جای اين

  .برای کارھايشان داده اند
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آنچه بيشتر اثر داشت اين بود که در بسياری از کشورھای جھان که ھميشه يا دستکم اندکی « مانفرد نواک ۀبه گفت

کشوری که حقوق بشر را اختراع کرده و تعھد خود را بدان :  رسيده استشکنجه می شد ، حال ناگھان اين پيام

اين بدان . اينکار ابداً ممنوع نيست: اعالن نموده است، اکنون اين کشور خودش شکنجه می کند و می گويد

  .»معناست که شکنجه روال قابل پذيرش گشته است

ند، بدين مريکا ھمکاری می کرده ااا در خفا با ليس مخفی آنھورژيم ھای ديکتاتوری مانند سوريه و مصر که پ

راالسد نسبت به حقوق اجنايت ھائی را که رئيس جمھور سوريه بش. يد و تقويت شده اندئطريق در اعمال شکنجه تأ

مھم ترين پيام . مريکا ديگر نمی تواند باورمندانه مورد انتقاد قرار دھدان رژيم مرتکب می شود، اقبال مخالفبشر در 

گونه موفقيتی نيز  غرب خسارت زده است و با ھيچ اعمال شکنجه توسط سيا به مجموع: کارله بدين قرار استگلن 

گونه اطالعات  زيرا از شکنجه ھيچ. مريکاستاخالف منافع الزم نبوده، غيرقانونی بوده و « . ھمراه نبوده است

  . به نقل از گلن کارله».دست نمی آيده قابل استفاده ای ب

مريکا را بسته اند، شکنجه ھای جنايت باری که انجام شده اند در زمان رياست اکه زندان ھای مخفی  اينحتا با 

که او خودش  اين. گلن کارله درست خواھان ھمين کارھا می باشد. جمھوری اوباما مورد بررسی قرار نگرفته است

 می شود اسير وی بوده است، اکنون در  که گفته"پاشا وزير". واقعا چه کاری را انجام داده است، روشن نيست

  .گو با روزنامه نگاران نيست و جالل آباد به سر می برد و حاضر به گفت

  

در شکنجه گاه ھای سازمان سيا نوشته گلن کارله، نشر    **»اينتروگاتور«اين گزارش چکيده ای است از کتاب 

   صفحه۴۴٨لمانی توسط انتشارات رولت در ا

 

  ٢٠١٢ اپريل ١۵ - لمانا اول ۀ در شبکttt برگرفته از برنامه

http://www.daserste.de/ttt/beitrag_dyn~uid,j97cp8zaahizqwci~cm.asp 
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