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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ نومبر ٠۶

  زندانيان گوانتاناموۀ در شکنجامريکائیمشارکت پزشکان 

 

 

يم ھای پزشکی ئ صفحه ۴٠صليب سرخ جھانی با انتشار گزارشی  : »دی ولت« ۀروزنام شارکت ت ه م ی و محرمان

 .ئيد کرده استأ افراد محبوس در اين زندان تۀمستقر در زندان گوانتانامو را در شکنج

ی ھای خود را در  بين المللی صلۀ انگليسی گاردين، کميتۀبه گزارش روزنام يش نگران يب سرخ از حداقل دو سال پ

ه سازمان اطالعات مرکزی امريکا سته ب راد تحت بازداشت در ۀدر شکنج) CIA (مورد مشارکت پزشکان واب  اف

 . به اطالع مقامات امريکائی رسانده بود،پايگاه نظامی امريکا درخليج گوانتانامو

 آنھا بوده است و بنا به گزارش صليب سرخ، ۀنی ھا در زمان شکنج اين پزشکان نظارت بر وضعيت زنداۀنقش عمد

با اين حال در گزارش صليب سرخ . يرات جزئی می کردندي آن با تغۀدر مواردی آنھا توصيه به قطع شکنجه يا ادام

ستقيماً تصريح شده است در مواردی نقش پزشکان صرفاً  ا م شار نظارتی نبوده و برخی از آنھ ا م ازجوئی ھ کت  در ب

 .داشته اند

ه صليب ٢٠٠١مبر سال  شود مغز متفکر حمالت يازدھم سپتخالد شيخ محمد، کسی که گفته می م ب وده ھ  به امريکا ب

ام شکنج ه ھنگ ه ب وده استۀسرخ گفت يم پزشکی حاضر ب رای متوقف کردن .  او يکی از اعضای ت ا دارد ب او ادع

 .ھم کند و تحويل آنھا دھدبدرفتاری بازجوھا ناچار بوده اطالعات کذب زيادی سر 
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اد أ زندانی ھا توسط مۀگزارش صليب سرخ عالوه بر توصيف چگونگی شکنج ن نھ موران امريکائی از مشکالت اي

رده برمی دارد ز پ ده ني االت متح شين اي ور پي يس جمھ وش، رئ ا دولت جورج ب ن . فرامليتی در تعامل ب ر اساس اي ب

ا ۀ دغدغه ھای خود دربار، بين المللی صليب سرخۀگزارش از زمانی که کميت ار ب دانيان ١۴ چگونگی رفت ن از زن  ت

ازۀاز جمله خالد شيخ محمد را به اطالع وزارت امور خارج ه اج انی ک ا زم دا ۀ امريکا رساند ت ا را پي ا آنھ ات ب  مالق

 . سال طول کشيد۴ ،کرد

وای ۀبه تصريح کميت ع در سال  بين المللی صليب سرخ چنانچه صحت محت ه در واق زارش ک ن گ يالدی ٢٠٠٧اي  م

احش اخالق  وان نقض ف ه عن د ب ات شود از آن باي ود، اثب ته شده ب تھيه شده است اما تا پيش از اين محرمانه نگاھداش

 .پزشکی از سوی پزشکان امريکائی ياد کرد

ل اعالم دتی قب ز م پانيا ني ستری اس ه دستگاه دادگ ه در خصوص امکان اين خبر در حالی منتشر شده است ک رد ک  ک

امو و بازداشتگاه ۶صدور کيفرخواست عليه  دان گوانتان  مقام سابق دولت امريکا به دليل توجيه قانونی شکنجه در زن

 . در خارج از قلمرو امريکا تحقيق خواھد کرد»سيا«ھای سری 

ابق وزارت  ان س ث، ازمعاون ه داگالس في رار گرفت ام ق ان اتھ ه در مظ رادی ک ه يکی از اف ه ب ا است ک اع امريک دف

م .  نومحافظه کاران تندرو اين کشور شھرت داردۀعضويت درحلق ا ھ ابق امريک نام آلبرتو گونزالس، دادستان کل س

 .در بين اين افراد به چشم می خورد

شورھای عضو اتحادي ه ک ائی ب ای امريک ام ھ ر مق پانيا، اگ ای اس اه ھ  ۀدر صورت صدور کيفرخواست توسط دادگ

ات جنگی بازداشت شونداروپائی  ا ارتکاب جناي شارکت در شکنجه ي ه جرم م ن از . سفر کنند ممکن است ب شش ت

 . تابعيت اسپانيائی دارند،افرادی که ادعا دارند در طول بازداشت در گوانتانامو تحت شکنجه قرار گرفته اند


