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  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ دسمبر ٠۵

 

 اياالت متحده، امپراتوری بربريت

 راز گوآنتانامو
 :پيشگفتار 

چه کسانی و چگونه جھاد طلبان را «  تحت عنوان ٢٠١٤مبر  نو٢٤رخۀ ؤ تی يری ميسان در وقايع نگاری ماخيراً 

 سال گذشته ١٣به پيش زمينۀ جذب داوطلبان تروريسم در سطح جھانی در ) ١(» شوی مغزی می دھند ؟ و شست

 نوشتۀ او و تحليل گران ديگر در اشاراتی داشت که برای من به کشف تعدادی مقالۀ قديمی پيرامون ھمين موضوع به

شوی  و در اينجا بر آن ھستم تا تعدادی از مقاالت قديمی در رابطه با موضوع تروريسم و شست. شبکۀ ولتر منتھی شد

  .ترجمه و منتشر کنم را از آرشيو شبکۀ ولتر ... مغزی 

  پاريس/حميد محوی

نيد که چرا رئيس جمھور اوباما نمی تواند اين شکنجه گاه را فکر می کنيد از وقايع گوآنتانامو مطلع ھستيد و تعجب می ک

زيرا نمی دانيد تا چه اندازه اين ساخت و سازھا جزء ضروريات دولت کنونی اياالت . ولی در اشتباه ھستيد. تعطيل کند

ليل بايد با اين اگر فکر می کنيد که ما با اياالت متحده به ارزش ھای مشترکی پای بند ھستيم و به ھمين د. متحده است

 .کشور متحد باشيم، از خواندن اين مقاله خود داری کنيد

  ٢٠٠٩بر و اکت٢٨ /)روسيه( مسکو /شبکۀ بين المللی ولتر

  

  جلسۀ آماده سازی در گوآنتاناموزندانی در خروج از يک
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اين عکس ھا به عنوان جام . خاطر می آورنده  اين عکس ھای شکنجه را که در انترنت منتشر شده ديده اند و بۀھم

با اين وجود، رسانه ھای بزرگ به اين علت که نمی . ئی به نمايش گذاشته شدامريکاپيروزی از سوی چند سرباز 

 .نان داشته باشند از انتشار آنھا خود داری کردندتوانستند به اصليت آن اطمي

انتشار اين گزارش نقطۀ آغازی .  داد  گزارشی را به اين موضوع اختصاصCBS، شبکۀ سی بی اس ٢٠٠٤در سال 

زندان ابوغريب نشان می داد که . گری ھای گسترده در مورد بد رفتاری با عراقی ھاءبود برای به جريان افتادن افشا

جز جنگ اشغالگرانه با تمام ه بط به جنگ عليه ديکتاتوری صدام حسين، در واقع چيزی نبوده و نيست بدعاوی مرت

واشنگتن با خون سردی تمام اطمينان داد که اين اعمال توسط چند نفر و خارج از . پيامدھا و کاروان اعمال جنايتکارانه

به ھمين مناسبت، چند سرباز بازداشت و مورد محاکمه . ناميد» سيب گنديده در سبد« فرماندھی صورت گرفته و آنھا را 

  .گری ھای بعدی بسته شدءاين پرونده تا افشا. قرار گرفتند تا درس عبرتی برای ديگران باشد

ھمزمان سيا و پنتاگون برای آماده سازی افکار عمومی در زمينۀ تغيير ارزش ھای اخالقی در اياالت متحده و 

 Chase يک مأمور رابطه با ھاليوود را انتخاب کرد، سرھنگ چاز براندون ،آژانس. ردندکشورھای ھم پيمان اقدام ک

Brandon)  پسر عموی تومی لی جونزTommy Lee Jones (لمنامه نويس ھای مشھوری مانند تام و نويسندگان و ف

ھدف مھر اتھام . تمنامه ھای جديد و سريال ھای تلويزيونی به خدمت گرف را برای نوشتن فلTom Clancyکالنسی 

  .زدن به فرھنگ اسالمی و در نتيجه عادی سازی شکنجه در مبارزه عليه تروريسم بود

 ساعت که سخاوتمندانه از سوی آژانس اطالعاتی ٢٤ در سريال Jack Bauerبه عنوان مثال، ماجراھای جک برائر 

فراتر از ھميشه به ) سازی اعمال شکنجهدر مقبوليت (لم مرز قابل قبول  در ھر فصل از ف دريافت می کرد وبودجه 

در . نون را برای ربودن اطالعات تھديد می کندظدر نخستين اپيزودھا، قھرمان فلم افراد م. دنمايش گذاشته می ش

نون می پندارند و شکنجه می کنند و ظا با مالحظات بيش از پيش کمتری ماپيزودھای بعدی، تمام شخصيت ھا يکديگر ر

در تخيالت جمعی، قرن ھا انسان گرائی کنار زده شد و .  می کنندءصل انجام وظيفه با اطمينان اتکابيش از پيش به ا

که در  Charles Krauthammerوقايع نگار واشنگتن پست، چارلز کروثامر . بربريت جديدی خود را تحميل کرد

جبر «  عليه تروريسم به عنوان عين حال روانپزشک نيز می باشد استفاده از شکنجه را در دوران ھرج و مرج جنگ

  .معرفی کرد» اخالقی 

https://www.youtube.com/watch?v=LdxV6G19R8o 

يد کرد که سازمان سيا ھزاران نفر از ئ در شورای اروپا تأDick Martyسپس تجسسات سناتور سوئيسی ديک مارتی  

پس از . اسر جھان را ربوده است که ده ھا و حتی صدھا تن از آنھا در کشورھای اتحاديۀ اروپا به سر می برده اندسرت

در (و بگرام ) در کارائيب(گری ھا در مورد جناياتی که در زندان ھای گوآنتانامو ءگری، سيلی از افشاءاين افشا

ورھای عضو ناتو تعبيری را که رسانه ھای آتالنتيست مطرح افکار عمومی در کش.  آغاز شد،روی داده بود) افغانستان

يعنی برای نجات جان بی گناھان، : لم ھائی که ديده بودند تطبيق می کرد خوبی با موضوع فه می کرد پذيرفتند که البته ب

ی آن را نفی می نون را می ربود و به شيوه ھائی که اخالق انسانظافراد م: مخفيانه به کار می برد واشنگتن شيوه ھای 

  .کند ولی کارآئی آن را ضروری می دانست

 و بر اين  با چنين روايت ساده انديشانه ای بود که بارک اوباما در اردوی انتخاباتی عليه دولت بوش موضع گيری کرد

  .اساس، منع شکنجه و تعطيل کردن زندانی ھای سّری به پرچم مبارزۀ انتخاباتی او تبديل شد

 او، طی دوران انتقال، اوباما حقوقدانان مجربی را پيرامون خود بسيج کرد و به آنھا مأموريت داد تا از تاريخ گزينش

پس از استقرار در کاخ سفيد نخستين فرامين . ژی مناسبی را برای خاتمه دادن به اين دوران بربريت به کار ببندنديسترات
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اين موضوع موجب تحت تأثير قراردادن افکار عمومی بين پا فشاری روی . اجرائی او در ارتباط با ھمين موضوع بود

  .المللی شد و محبوبيت رئيس جمھور جديد تصوير اياالت متحده را در جھان به شکل مثبتی متحول ساخت

ولی يک سال پس از رياست جمھوری بارک اوباما، اگر به پروندۀ چند صد مورد فردی رسيدگی شد، ولی در اصل و 

طوری که انتظار می ه گوآنتانامو ھمچنان به فعاليت ھای خود ادامه می دھد و ب. لی روی نداداساس قضيه ھيچ تحو

انجمن ھای دفاع از حقوق بشر در اين مورد رسماً اعالم کردند که خشونت عليه زندانيان به . رفت فوراً تعطيل نشد

  .شکل وخيمتری ادامه يافته است

 پاسخ به پرسش ھائی که مطرح شده بود گفت که ھر چه بيشتر در  درJoe Bidenمعاون رئيس جمھور جو بايدن 

سپس به . بررسی پرونده ھا پيش می رود، به مسائل تازه ای برخورد می کند که تا کنون از آن بی اطالع بوده است

 حقوقی  مشاورGreg Craigگرک کريگ . شکل ابھام آميزی، به رسانه ھا ھشدار داد که نبايد جعبۀ پاندور را بازکنند

 کرد، نه به اين علت که در پی شانه خالی کردن از مأموريت خود می باشد بلکه ءکاخ سفيد به سھم خود تقاضای استعفا

  .به اين علت که او فکر می کند که اجرای مأموريت واگذار شده به او ممکن نيست

ز در مورد جنايات دوران بوش گفته  بگذارد ؟ اگر ھمه چيءپس چرا رئيس جمھور نمی تواند فرامين خود را به اجرا

  شده است، پس چرا از جعبۀ پاندور می گويند، پس موضوع چيست و از چه می ترسند ؟

و . واقعيت اين است که، ساخت و سازھای گسترده ای در کار است و به چند آدم ربائی و يک زندان محدود نمی گردد

پيش از آن که پا در اين . زمان سيا و پنتاگون تبليغ می کردندبه ويژه ھدف نھائی آن متفاوت از آن چيزی است که سا

  .عرصۀ جھنمی بگذاريم، بايد در يک مورد رفع ابھام کنيم

  

 شرکت کرد که مأمور انتخاب شکنجه ٦ در گردھمآئی ھای گروه Donald Rumsfeldوزير دفاع دونالد رامسفلد 

  .واز زندان ابو غريب در عراق بازديد می کنددر اينجا، ا. ئی بودامريکاھای اعمال شده توسط نيروھای 

   

  ضد شورش

 در گوآنتانامو و در امريکاآنچه توسط ارتش در ابوغريب انجام گرفته بود، دست کم در آغاز، به آنچه نيروی دريائی 

 کاری امريکاموضوع خيلی ساده بود، يعنی ارتش . ديگر زندان ھای سّری به آزمايش گذاشته بود ھيچ شباھتی نداشت

را انجام می داد که ھر ارتش ديگری در جھان وقتی در برخورد با ملتی متخاصم قرار می گيرد انجام می دھد و به 

در موردی که مربوط به . اين ارتش با ايجاد وحشت بر مردم مسلط می شوددر اين حالت . ليس تبديل می شودوپ

موضوع ما می شود، نيروھای متفقين ھمان جناياتی را مرتکب شدند که فرانسوی ھا در جنگ الجزائر عليه الجزائری 

  . مرتکب شدند،خطاب می کردند» ھم وطن «ھائی که ھنوز آنھا را 
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را فراخواند تا افسران » ضد شورش« کارشناس Paul Aussaressesپل اوسارس نرال بازنشستۀ فرانسوی جپنتاگون 

  .ارشد را از چگونگی تجربياتش مطلع سازد

نرال اوسارس در طول خدمتش ھمه جا اياالت متحده را در ھر کجائی که جنگ چريکی در کار بوده ھمراھی کرده ج

  .ی التينامريکااست، در آسيای شرقی و در 

 Political Warfareھانی دوم، اياالت متحده دو مرکز آموزشی برای اين رشته ايجاد می کند، در پايان جنگ ج

Cadres Academy) در تايوان ( وSchool of Americas) والن سرکوب ؤکالس ھای شکنجه برای مس). در پاناما

اخت و ساز با اتحاديۀ جھانی  اين س٦٠-٧٠در سال ھای . ی التين برگزار می شودامريکادر ديکتاتوری ھای آسيائی و 

يا (ھمين سياست طی عمليات ). ١(ضد کمونيسم ھماھنگ شد و رؤسای دولت ھای مربوطه در آن حضور داشتند 

نون به فعاليت در گروه ويت ظ فرد م٨٠٠٠٠با کشتار ( پيدا کرد  در ويتنام ابعاد چشم گيریPhoenixفنيکس ) برنامه

). ٣)(با کشتار مخالفان سياسی در سطح تمام قاره(ی التين امريکا در Condorو در عمليات کوندور ) ٢) (کونگ ھا

طرح عمليات پاکسازی منطقۀ شورشی در رابطۀ مفصلی با اسکادران ھای مرگ به شکل کامالً مشابھی در عراق به 

  ).٤)(چکش آھنی (  Iron Hammer گذاشته شد، به ويژه طی عمليات آيرون ھامر ءاجرا

شناسی  روان(روحيۀ عرب  The Arab Mindه، پخش يک کتاب کالسيک ادبيات استعماری به نام تنھا پديدۀ تاز

دو .  مردم شناس يھودی مجارستانی، با پيشگفتار سرھنگ نورول بیRaphael Pataiاثر رافائل پته ) فرھنگی عرب

) نکبت بار(ی مدرسۀ  مدير مدرسۀ ويژۀ نظامی جان اف کندی، نام جديدی براNorvell B. De Atkine آتکين 

 در کارولينای شمالی نقل مکان کرده است Fort Bragg از وقتی که به فورت براگ School of Americas امريکا

ی به دور از حقيقت را در اشکال کلی دربارۀ عرب ھا مطرح می کند، ئاين کتاب که با لحنی حکيمانه پيشداوری ھا). ٥(

 و ھمين فصل از اين کتاب بود که الھام  ای جنسی نزد عرب ھا اختصاص داردفصل بسيار مشھوری دارد که به تابوھ

  .بخش صحنه پردازی ھای زندان ابو غريب شد

 شکنجه در عراق به شکلی که دولت بوش جلوه می دھد، به ھيچ عنوان يک مورد منزوی نيست، بلکه در قلب يک 

يان دادن به چنين وضعيتی، محکوم کردن آن از ديدگاه تنھا راه برای پا. ژی ضد شورش جامع جای گرفته استيسترات

ولی بارک اوباما دائماً خروج نيروھای بيگانه . اخالقی نيست، بلکه راه حل اصلی در عبور از اين وضعيت سياسی است

  .در عراق را به آينده موکول می سازد

  

نويسندۀ مشھور و پر فروش، مخترع روانشناسی مثبت گرا، استاد دانشگاه پنسيلوانيا و مدير قديمی انجمن 

 در شکنجه ھای تجربی و آزمايشی روی زندانيان Martin Seligman، مارتين سليگمن امريکاروانشناسی 

مارتين سليگمن در اعتراض به اين مقاله نامه ای : گاھنامۀ ھنر و مبارزه . (ا به عھده داشتگوآنتانامو نقش ناظر ر
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اين نامه را احتماالً در فرصت . فرستاده است که توسط شبکۀ ولتر به انضمام توضيحات تی يری ميسان منتشر شده

  ).ھای آينده در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر خواھيم کرد

  

  Biderman پروفسور بيدرمن آزمايش ھای تجربی

 در چشم انداز کامالً متفاوتی به حساب امريکاروانپزشک نيروی ھوائی Albert D. Biderman بيدرمن . آلبرت دی

Rand Corporation) تحقيقاتی روی  )نوعی اتاق فکری برای اصالحات سياسی که مرکز آن در کاليفرنيا واقع شده 

  . شمالی انجام داده استوريایتحده در کآماده سازی اسيران جنگی اياالت م

پيش از مائو و کمونيسم، چينی ھا روش ھای ماھرانه ای برای در ھم شکستن مقاومت زندانيان و اعتراف گيری از آنھا 

زندانيان :  می کردند و به نتايجی نيز دست يافته بودند ه استفادوريااز ھمين روش ھا در جنگ ک. ابداع کرده بودند

الت متحده با اعتقاد راسخ در مقابل روزنامه نگاران و رسانه ھا به جناياتی اعتراف می کردند که شايد ھرگز جنگی ايا

  .مرتکب نشده بودند

 مطرح کرد، و پس از آن، در سال بعد، در ١٩٥٦ جون١٩بيدرمن نخستين مشاھدات خود را طی گردھمآئی سنا در 

او پنج مرحله را برای فرد زندانی ). به زبان انگليسی. را نگاه کنيدمدارک ضميمه شدۀ زير (آکادمی پزشکی نيويورک 

  :شناسائی کرده است 

  . نخست، زندانی از ھمکاری سرپيچی می کند و پشت حصاری از سکوت موضع می گيرد-١

که در  به واسطۀ آميزه ای از خشونت و خوش رفتاری، می توانيم او را به مرحلۀ دوم ھدايت کنيم، يعنی مرحله ای -٢

  .مقابل اتھاماتی که به او وارد می سازيم در وضعيتی قرار بگيرد که بتواند از خودش دفاع کند

البته او می تواند ھمچنان روی بی گناھی خود پافشاری کند، ولی برای .  سپس، زندانی شروع به ھمکاری می کند-٣

اقی يا از روی بی توجھی مرتکب اشتباھی شده پاسخگوئی و جلب رضايت بازجو می پذيرد که شايد ناخواسته و يا اتف

  .است

 وقتی از چھارمين مرحله عبور می کند، شخصيت زندانی از چشم خودش کامالً افتاده و فرد بی ارزشی جلوه می -٤

  .او در نفی اتھامات پافشاری می کند، ولی به سرشت جنايتکار بودن آن اعتراف می کند. کند

او حتی جزئيات تکميل کننده ای . شده است انی می پذيرد که عامل اعمالی است که بدان متھمدر پايان اين فرآيند، زند -٥

   .اتھامات خواستار مجازات خودش می شود را اختراع می کند و با پذيرش

عالوه بر اين بيدرمن تمام شگردھائی را که شکنجه گران چينی برای تسلط و به بازی گرفتن زندانيان به کار می بردند 

منزوی کردن، منحصر ساختن تمرکز روی يکی از ادراکات حسی، خستگی، : ا مورد بررسی و آزمايش قرار داد ر

در رابطه با فرد زندانی خشونت جسمی وجه . تھديد، پاداش، نمايش قدرت زندانبان، تنزل کيفيت زيستی، اجبار انتسابی

 .ثانوی داشته ولی کاربست خشونت روانی ھمه جانبه و دائمی است

نظاميان اياالت متحده بيم داشتند که . خود گرفته ابعاد اسطوره ای ب» شوی مغزی و شست«تحقيقات بيدرمن دربارۀ 

دشمن بتواند سربازان آنھا را در شرايط اسارت منحرف کند به شکلی که ھر چيزی را اعتراف کنند و يا دست به ھر 

ی را در نظر گرفتند که در وضعيت اسارت احتمالی بتوانند زير در نتيجه برای خلبانان شکاری آموزش ھائ. کاری بزنند

اين دورۀ آموزشی . شکنجه مقاومت کنند و تحت تأثير شگردھای دشمن عليه خودشان دست به ارتکاب عمل نزنند

SERE ناميده می شد، که کليد واژۀ فرازيستی، از بند گريختن، مقاومت، گريز )Survival, Evasion ,Resistance, 

Escape (است.  
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 منحصر بود، امروز به مدارس نظامی و School of Americasئی امريکااگر در آغاز اين آموزش تنھا به مدرسۀ  

عالوه بر اين چنين آموزش ھائی در . گروه ھای نظامی ديگر نيز انتقال يافته و در چندين پايگاه آموزش داده می شود

  .تمام ارتش ھای عضو ناتو به شکل نھادينه رايج گرديده است

 برای اعتراف گيری از زندانيان به کار ببندند، پس از اشغال افغانستان، دولت بوش تصميم گرفت که ھمين شگردھا را

مبر به اثبات رساند و  سپت١١ ماجرای يعنی ترفندی که بر اساس تجربۀ عينی می توانست دخالت افغانستان را در

  .يد کرده و بدان اعتبار قانونی ببخشدئعبير رسمی در مورد سوء قصد را تأتبليغات و ت

. سگی را در يک قفس محبوس می کنيم.  را نشان داده استIvan Pavlovوف سليگمن مرز واکنش شرطی ايوان پاول

در اين . کف قفس به دو بخش تقسيم شده، به شکل تناوبی کف يکی از اين دو بخش را به جريان برق وصل می کنيم

الً  تا اينجا ھيچ مورد خاصی ديده نمی شود و کام—صورت حيوان برای حفاظت از خودش به سمت ديگر می جھد 

 سپس، جريان برق را به شکل سريعتری به کف قفس منتقل می کنيم و سرانجام جريان برق —نظر می رسد ه عادی ب

در نتيجه، از جنب . حيوان پی می برد که راه فراری ندارد و تالش ھايش بی ھوده است. را به تمام قفس منتقل می کنيم

کف قفس دراز می کشد، يعنی در حالتی که منفعالنه رنج و و جوش صرف نظر می کند و در حالت نيمه بيھوشی روی 

و با شگفتی می بينيم که حيوان فرار نمی کند، . در اين مرحله در قفس را باز می کنيم. درد وارد شده را تحمل می کند

خالفت بلکه در حالت روانی که بدان محکوم شده، ديگر يارای واکنش ديگری نداشته و در وضعيتی نيست که بتواند م

  .در حالت خوابيده باقی می ماند و درد می کشد. کند

 و به ويژه از پروفسور سليگمن برای رفتن به گوآنتانامو دعوت به  نيروی دريائی يک تيم پزشکی شوک ايجاد کرد

 يک ستارۀ شناخته شده است و آثار او در زمينۀ عروان درمانی اشتغال دارد در واقبه اين فردی که . عمل آورد

آثار او در زمينۀ خوشبينی و اعتماد به نفس از پرفروش ترين ھا در سطح . فسردگی نوروتيک شھرت خاصی داردا

. او در زندان گوآنتانامو نقش ناظر را در آزمايش ھائی داشت که روی زندانيان انجام می گرفت. جھانی بوده است

الت روانی خاصی قرار می گيرند که می توانند درد خود در حه برخی از زندانيان زير شکنجه ھای بسيار سخت، خود ب

در چنين وضعيتی، با به کار بستن شگردھای خاصی روی فرد . که تاب مقاومت داشته باشند را تحمل کنند، ولی بی آن

  .زندانی، می توانند او را فوراً به مرحلۀ سوم در فرآيند پنج گانۀ بيدرمن ھدايت کنند

 به تحقيقات بيدرمن و به ھدايت پروفسور سليگمن، به انجام آزمون ھا و ارتقاء فن ء اتکاشکنجه گران اياالت متحده با

آنھا برای انجام چنين آزمايش ھائی يک روش علمی نيز برای اندازه گيری ترشحات . آوری ھای سرکوب نائل آمده اند

برای ارزيابی .  نيز مستقر کرده بودندبرای اين منظور در گوآنتانامو يک آزمايشگاه پزشکی. ھرمونی به کار می بردند

واکنش زندانيانی که تحت آزمون بيدرمنی بودند، آزمايش آب دھان و خون آنھا در فواصل زمانی به شکل دائمی انجام 
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به عنوان مثال، در . بر اين اساس بود که شکنجه گران جنايات خود را به سطح مھارت باالئی ارتقاء دادند. می گرفت

انحصاری سازی درک حسی با جلوگيری از خواب ) فرازيستی، از بند گريختن، مقاومت، گريز(  SEREبرنامۀ 

دژخيمان با پخش شيون و فرياد نوزاد تسکين ناپذير . زندانی به وسيلۀ پخش موسيقی يا صداھای بد خراش و التھاب آور

رای نمايش قدرت مطلق زندانبان فرد زندانی عالوه بر اين ب. طی روزھای متوالی و بی وقفه به نتايج برتری دست يافتند

مأموريت اين گروه تنبيه زندانيان . در گوآنتانامو، يک نيروی واکنش سريع ايجاد کرده بودند. را به باد کتک می گرفتند

) Robocop(وقتی اين يگان دست به عمليات می زد، اعضای آن لباس ھای زرھداری که بی شباھت به روبوکوپ . بود

  . تن داشتندنيست به

بيرون می کشند و به يک اتاقی که با تخته سه الئی پوشيده ) احتماالً بايد گفت قفس و نه سلول زندان(زندانی را از قفس 

شکنجه گران فرد زندانی را به ديوار اتاق پرتاب می کنند، گوئی می خواھند او را در ھم بشکنند، . شده منتقل می کنند

فتد بی آن که کلی که به حالت از خود بی خود بي به ش زئی ضربه ھا را تخفيف می دھد وولی تخته سه الئی به شکل ج

  .استخوان ھايش شکسته شود

در گذشته، دژخيمان تفتيش عقايد مقدس سر زندانی را در وان . پيشرفت اصلی برای زجر خفگی در آب صورت گرفت

احساس مرگ فوری .  را از آب بيرون می آوردندفرو می بردند و تنھا کمی پيش از اين که دچار خفگی شود سرش

. ولی اين شگرد ھنوز بدوی بود و حوادث نيز به شکل خيلی دائمی پيش می آمد. افسردگی عظيمی نزد فرد ايجاد می کند

از اين پس زندانی را در وان پر از آب فرو نمی برند، بلکه او را در وان خالی قرار می دھند، و سپس او را با ريختن 

در . با اين شگرد البته امکان بروز حوادث بسيار نازل خواھد بود. ب روی سرش، با امکان توقف آنی، غرق می کنندآ

ياران دژخيم مقدار آب طی اين نوع شکنجه، دست. می رساندھر جلسه با کد خاص خود مرز قابل تحمل را به ثبت 

ران حتی مايعاتی را که زندانی استفراغ می کند را يادست. مدت زجر را اندازه می گيرندمصرف شده و زمان و طول 

به اين شکل بود . جمعی کرده و وزن می گيرند و سپس به تحليل انرژی مصرف شده و خستگی ناشی از آن می پردازند

به آنچه در دوران تفتيش عقايد رايج بود « : ت پارلمان به طور خالصه توضيح می داد أکه معاون سازمان سيا جلوی ھي

  .»جز آب ه چ شباھتی ندارد، بھي

 در آشويتز به شکل سّری انجام نگرفته Josef Mengeleآزمايش ھای پزشکان اياالت متحده مانند دکتر جوزف منگل 

  .بلکه زير نظارت مستقيم و انحصاری کاخ سفيد بوده است

 کوندوليزا رايس، دونالد ديک چنی،: تمام پرونده به يک گروه تصميم گيرنده مرکب از شش نفر تحويل داده شده 

  .رامسفلد، کولين پاول، جان اشکرافت و جرج تنت که گفته است که در دوازده گردھمآئی از اين نوع شرکت داشته است

افراد مورد آزمايش به ندرت حساسيت پذير بوده . با اين وجود نتايج اين تجربيات آزمايشگاھی چندان قابل اطمينان نيست

ترافات ممکن بوده ولی چنين حالتی نزد آنھا بی ثبات باقی مانده و امکان بازتوليد آن در محافل البته تحميل اع. اند

ماجرا چنين است که فردی را با مليت کويتی . مشھور ترين مورد خليل شيخ محمد دروغين است.  منتقدان نيست عمومی

پس از . چه اين فرد شخص خليل شيخ محمد نبودهدر پاکستان به اتھام تعلق به گروه اسالمگرا بازداشت کرده بودند، گر

، اين فرد ٢٠٠٣ چ وان شبيه سازی غريق تنھا طی يک ماه، ماه مار١٨٣عبور از شکنجه ھای طوالنی و تحمل 

 سوء قصد مختلف را در چھار گوشۀ جھان سازماندھی کرده است، از ٣١اعتراف کرد که خليل شيخ محمد است و 

، و بمب ١٩٩٣ در نيويورک به سال World Trade Center مرکز تجارت جھانی جمله عمليات تروريستی عليه

نگار، تا شرکت در  روزنامه Daniel Pearl، و بريدن سر دانيل پرل Baliگذاری و تخريب يک کلوب شبانه در بالی 

  .٢٠٠١مبر  سپت١١سوء قصد 
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 و قضات نظامی و به ءنوز در مقابل وکالت نظامی اعترافاتش را حفظ کرده، ولی ھأشيخ محمد دروغين در مقابل ھي

شکل عمومی مورد باز پرسی قرار نگرفته زيرا بيم دارند که او خارج از قفسی که در آن محبوس می باشد بخواھد 

  .اعترافاتش را پس بگيرد

ی را برای مخفی نگاه داشتن فعاليت پزشکان در گوآنتانامو، نيروی دريائی مسافرت تعدادی روزنامه نگار فرمايش

 داوطلبانه در Bernard Henry Lévyبين اين روزنامه نگاران، مقاله نويس فرانسوی برنارد ھانری لوی . تدارک ديد

اطمينان ) ئیامريکاسرگيجۀ  (American Vertigoنقش شاھد عادل با بازديد از آنچه به او نشان داده بودند، در کتاب 

ج در اياالت متحده ھيچ تفاوتی ندارد، و بر اساس مشاھدات او خدامات می دھد که گوآنتانامو با ديگر زندان ھای راي

  )٦(»پر منات تر نيز ھست «  حتی  عرضه شده

  

 مخزن انبار مسطح برای دريافت USS Ashlandاينجا . ئی اياالت متحدهيکی از زندان ھای فرامرزی نيروی دريا

  .قفس ھای زندان در چند طبقه آماده شده است

   

  زندانی ھای فرامرزی نيروی دريائی

سرانجام، دولت بوش به اين نتيجه رسيد که افراد کمی وجود دارند که در شرايطی خاص تا جائی مشروط پذير باشند که 

دولت بوش نتيجه گرفت که بايد تعداد . مبر اعتراف کنند سپت١١ش فعال خودشان در سوء قصد ور و نقبتوانند به حض

  .خيلی زيادی از زندانيان را تحت آزمون قرار داد تا گزينش مناسبی از بين مستعد ترين آنھا امکان پذير گردد

از پی گرد قضائی، نيروی دريائی زندان ھای به دليل انتقاداتی که پيرامون گوآنتانامو گسترش يافته و برای اجتناب 

  .سّری ديگری را در آبھای بين المللی يعنی در خارج از حوزۀ اقتدار قضائی ايجاد کرده است

 کشتی با کف مسطح از انواع کشتی ھائی که معموالً برای پياده کردن نيرو مورد استفاده می گيرد به زندان شناور ١٧

 Reprieveسه فروند از اين کشتی ھا توسط انجمن بريتانيائی . ھا مشابه گوآنتانامو ھستنداين زندان . تبديل کرده اند

  .USS Ashland, USS Bataa, USS Peleliu: شناسائی شده است 

اگر طی ھشت سال گذشته تعداد افرادی را که در مناطق بحرانی به اسارت درآمده يا از ھر نقطه از جھان ربوده شده و 

 نفر که وارد اين ساخت ٨٠٠٠٠ھا منتقل شده اند را محاسبه کنيم، در مجموع رقمی خواھيم داشت معادل به اين زندان 

  .دست کم ھزار نفر از آنھا به آخرين مراتب فرآيند بيدرمنی کشانده شده اند. و سازھا شده اند

و بی آن که رويدادھای آن تعطيل کردن گوآنتانام: در نتيجه مشکل دولت اوباما به اين موضوع خالصه می شود که 

 اعتراف به دروغ بودن امريکابرای دولت .  ممکن نمی باشد و بازشناسی رويدادھای آن نيز.  گردد ممکن نيستءافشا
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 و عالوه بر اين پيامدھای سياسی   که پرونده ھا از زير شکنجه بيرون آمده ممکن نيست اعتراف گيری ھا و اين واقعيت

  . تحمل ناپذير استامريکاچنين مواردی برای دولت 

يکی از اين دادگاه ھا به محاکمۀ . برگ تشکيل شدندر پايان جنگ جھانی دوم؛ دوازده دادگاه توسط دادگاه نظامی در نور

 نفر از آنھا حکم مرگ ٧و برای .  نفر به زندان محکوم شدند٩ نفر تبرئه شدند، ٧.  پزشک نازی اختصاص داشت٢٣

اين کد يا موازين آنچه را که .  اخالقی در سطح بين المللی در زمينۀ پزشکی رعايت می شوداز آن تاريخ، کد. صادر شد

  .پزشکان اياالت متحده در گوآنتانامو و در ديگر زندان ھای سّری انجام داده اند ممنوع می داند

Lire le droit de réponse du professeur Martin Seligman. 

Thierry Meyssan 
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Cet article a été initialement publié dans l’édition de l’hebdomadaire russe Odnako datée du 

19 octobre 2009. 
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  در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 [2] « Opération Phénix », par Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 16 novembre 2004. 

[3] Lire l’ouvrage de référence Operación Cóndor, Pacto criminal de notre collaboratrice 

l’historienne Stella Calloni. « Stella Calloni presentó en Cuba su libro “Operación Cóndor, 

Pacto criminal” », 16 février 2006. Voir également sur la Red Voltaire : « Berríos y los 

turbios coletazos del Plan Cóndor », por Gustavo González, 26 avril 2006. « Los militares 

latinoamericanos no saben hacer otra cosa que espiar », por Noelia Leiva, 1er avril 2008. « El 

Plan Cóndor universitario », par Martin Almada, 11 mars 2008. 
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[4] « Opération "Marteau de fer" », par Paul Labarique, Réseau Voltaire, 11 septembre 2003. 

[5] The Arab Mind, par Raphael Patai, préface de Norvell B. De Atkine, Hatherleigh Press, 

2002. 

[6] American vertigo, par Bernard-Henry Lévy, Grasset & Fasquelle 2006. 
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