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  شپيگل آنالين

  کبيرزاده. داکتر م: مترجم
١٧/٠٩/١٠  

  

  ، شکنجه را در مقر سياه )سی آی ای(جاسوس قبلی 

 . تأئيد ميکند

  

  

ی  د نمودجاسوس قبلی سی آی ای آوازه ھای مبن د تأئي دان پولن ان دھشت افگن را در زن ر شکنجۀ مظنون رار . ب ق

ان آل تن از جاسوس ا يک ا ھ ود ه ایادع ر خ شی روی س ته و روک ن نداش ر ت اس ب ه لب ی از زندانيانيک  را روی يک

 .پوشيده بود، وارد آورده است

 

د " مقر سيا"ا در برای اولين بار تأئيد مينمايد که اين سازمان زندانيان ر" سی آی ای" جاسوس  شرق پولن که در شمال

د رس، يکتن از جاسوسان . واقع است، شکنجه مينمودن اد گزارشات اسوشيتت پ ر بني ام " سی آی ای"ب ه ن ط ب ه فق ک

ون " البرت" ه شناخته ميشود، عبدالرحيم النشيری، مظن اه نظامی یدھشت افگنب ی در پايگ ۀ برق ا آل ار ب دين ب  را چن

  .ديکی سيمانی در منطقۀ مازوريای پولند، شکنجه نموده است شده در نزءدوباره احيا

 

، تخريب کنندۀ اياالت متحده )USS Cole(آيد که  النشيری منحيث مغز متفکر اولين حمله ھای القاعده به حساب می

رجيح داد.  در خليج ھدف قرار دادند٢٠٠٠را در ماه اکتوبر سال  ه ت ی سی آی ای ک ه ھای جاسوس قبل اد گفت ه بربني

وده است٢٠٠٢اسمش فاش نگردد، البرت مظنون را برای دو ھفته در ماه دسمبر سال  ا توسط .  شکنجه نم ن ادع اي

مستنطق داخل اطاق زندانی شده و زمانی زندانی را : "يک مفتش عمومی سی آی ای پيگيری شده و در آن آمده است

  .ر تن نداشته و روکش روی سرش بوده استبا سرعت توسط آلۀ دست داشته ای خود زده است که زندانی لباس ب

  

وده  د نم ه مرگ تھدي ته و او را ب شيری گذاش ه و تفنگچه ای دستی را روی سر الن ا آل رت بارھ گفته شده است که الب

وده است" سی آی ای"ًبعدا جاسوس توبيخ شده و . است ه .را ترک نم انونی علي ات ق ری تحقيق صميم پيگي د، ت  ھرچن

اره در خدمت سی آی ای  اريخ دوب د از آن ت ه وی بع د ک وی به تعويق افتاده است، اما اسوشئيتت پرس گزارش ميدھ

  .حيث جاسوس استخباراتی قراردادی، وظيفه انجام ميدھده برگشته و ب
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  .رئيس جمھور سابق پولند اين اتھامات را رد ميکند

  

وده الکسان ًدر کواسنيسکی، رئيس جمھور سابق پولند، موجوديت زندان ھای خفيه را در قلمرو کشورش، مرتبا رد نم

ا : " وی به اسوشيئيتت پرس گفته است. و در قبال اين ھمه اتھامات تازه ساکت مانده است ه آي من قادر نيستم بگويم ک

 ." اينھا ھمه ضرورت به تحقيق دارندفتد، يا خير ويا ميتوانست اتفاق بيھمچو چيزی اتفاق افتاده

  

ا )ايچ ايف ايچ آر(کارمند بنياد ھيلسينکی حقوق بشر  آدم بودنار، ه آي وده است ک ات را نم ، درين مورد تقاضای تحقيق

ی دی م تمداران پولن ا اينکه سياس ر، و آي ا خي د ي ته ان د  ًافسران پولندی نيز در اعمال اين شکنجه مستقيما دست داش باي

د.  قانون اساسی پولند، اقامۀ دعوا نمايند، يا خيربرای نقص اھدان . قانون اساسی پولند شکنجه را ممنوع قرار ميدھ ش

سليم دھی  رای ت اه مدت ب اه کوت اه کيجکوتی منحيث توقفگ د، پايگ اارزش"عينی ميگوين دانيان ب رين "زن ، برجسته ت

ه خاطر موقعيت دور آن، . دآي  بدينسو، به حساب می٢٠٠٢مظنونين دھشت افگن، از اواخر سال  ًاين محل ظاھرا ب

ان درازی "  سيمانی-سيزيتنو"از يکسو و از سوی ديگر در مجاورت ميدان ھوايی  قرار دارد، اين محل از مدت زم

 .، انتخاب شده است"تسليم دھی فوق العاده"منحيث مقصد اخير برای پرواز ھای 

 


