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فوق العاده – شکنجه در زندان ھای اياالت متحده :
مأمور پيشين سازمان سيا رئيس جمھور را متھم دانست
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جان کيرياکو  John Kiriakouبه دليل افشای اطالعات مرتبط به کاربرد شکنجه در زندان ھای اياالت متحده دو
سال در حبس به سر برده است.
جان کيرياکو مأمور پيشين سازمان سيا پس از آزادی از زندان در نخستين مصاحبۀ فوق العاده اش به اسپوتنيک
اعالم کرد که رئيس جمھور امريکا فرمان اعمال شکنجه در گوآنتانامو روی افرادی را صادر کرده بود که به
تروريسم متھم بودند يعنی افرادی که اتھام آنھا ھنوز به اثبات نرسيده بود ،ولی بعداً مسؤوليت آن را روی دوش
سازمان سيا گذاشتند.
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امريکا زير شوک گزارشات مرتبط به شکنجه به دست سازمان سيا
» سازمان سيا زندانيان را شکنجه کرده است ،ولی اين شکنجه ھا به فرمان رئيس جمھور صورت گرفته و به
سياست رسمی دولت امريکا مرتبط می باشد« اين موضوع را جان کيراکو پس از آزادی از زندان و پس از دو سال
حبس به جرم افشای جزئيات ماجرای شکنجه به روزنامه نگاران مطرح کرده است.
کيرياکو به خاطر کارھايش در بطن سازمان سيا پاداش ھای متعددی دريافت کرده بود و مدت ھا از طرح دولت در
زمينۀ اقدامات فوق العادۀ ضد تروريستی پشتيبانی می کرد .او در اين مورد گفت :
» به ما گفته بودند که شکنجه با آب مؤثر است و شکنجه به مفھوم واقعی کلمه نيز نيست ولی به ما اجازه می دھد
که اطالعات گرانبھائی به دست آوريم ) .(...با اين وجود چند سال بعد دريافتيم که حقيقت ندارد .در سازمان سيا به
ما دروغ گفته بودند .شکنجه با آب برای آن فردی که آن را تحمل می کند شکنجۀ بسيار سختی است .چنين کارھائی
برای کشور ما خوب نيست .سياست خوبی نيست .اين طرح از آغاز يک اشتباه بود«.
به محض اين که اطالعات مرتبط به شکنجه افشاء شد ،دولت فوراً مسؤوليت آن را متوجه سازمان سيا و مأموران
آن دانست .جان کيراکو تنھا مأمور سيا بود که در چھار چوب ماجرای شکنجه به زندان محکوم شد .او متھم شد که
اليحۀ مرتبط به جاسوسی را نقض کرده و دولت اياالت متحده را در ماجرای شکنجۀ افراد مظنون به تروريسم
افشاء کرده است .جان کيراکو پدر پنج فرزند پس از اتمام دو سال زندان در پنسيلوانيا به حبس خانگی در آرلينگتون
در ويرجينيا محکوم شد.
به گفتۀ او ،دولت امريکا از اليحۀ مرتبط به امور جاسوسی » به عنوان چکش « استفاده می کند .وی مشخصا ً
اضافه کرد که  » :اين اليحه برای پی گرد قانونی افرادی که با روزنامه نگاران حرف می زنند در نظر گرفته نشده
است ،بلکه برای ا فرادی کاربرد دارد که به خيانت ھای وخيم عليه اياالت متحده دست زده باشند و اطالعات س ّری
را فروخته باشند.«.
مأمور پيشين سازمان سيا در مورد جزئيات زندگی در زندان گفت که به زندانيان ھمان خوراکی را می دھند که
معموالً به حيوانات اختصاص دارد ،نامه ھای شخصی را دائما ً باز می کنند » .به شکل احمقانه ای تصور می کردم
که دست کم يک فضای خصوصی برای من باقی مانده .نامه ھائی را که می فرستادم باز می کردند و حتی فتوکپی
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می گرفتند و با نوار چسب دوباره می بستند ) (...ھيچ گاه دستگاه اداری من را در اين مورد مطلع نکرد و بعد ھا از
آنھائی که نامه ھايم را دريافت کرده بودم شنيدم«...
» با تو مثل سگ رفتار می کنند ،انسان درجه دوم ،بايد بپذيری که شايسته رفتار انسانی نيستی ) (...اگر مقاومت
کنی ترا به توھين متھم می کنند و به سلول انزوا می فرستند .سلول انزوا نيز يعنی جھنم«.
جان کيرياکو بر اين باور است که نظم زندان ھای امريکا به اصالحات نيازمند است.

لينک منبع در اسپوتنيک :
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