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امريكاو نظرات )  OPS( افسران سازمان حفاظت عمومي    درنگي برعملكرد ها ي يكي از- 5

  :مورد شكنجه وي در 

) از كشور هاي امريكا التين  يكي(            سازمان انقالبي توپو مارو كه يك سازمان ماركسيستي در اروگوئه

 شهرت "رابين هود"اعضاي آن در بين مردم به نام . نظيري برخوردار بود  در بين مردم از محبوبيت بي. بود 

صورت درست در ميان ه  آنرا ب ، خونريزي مصادر مي كردندنبدو را كه  �پول ها و مواد خوراكه و( داشتند 

دولت كه قادر به حل معضالت .  ارو گوئه توزيع مي نمودند تمردم بي بضاحت و فقير نشين  مونته ودئو پايتخ

.  با سركوب هاي خونين متوصل مي شد  و بر شدت آن روز تا روز مي افزود ، فقر زده نبود ةموجود در جامع

 تقاضاي " از دولت امريكا  اداره مي شد "هامدرسه  ديكتاتور "وگوئه كه توسط  افسران تعليم ديده در افسران ار

 يعني " سازمان توسعه بين المللي " هاي دولت امريكا  زير پوشش " كمك" 1965در سال .  كمك نمود  "

)AID  ( ر حفاظت عمومي   دفتيكي از زير  سازمان هاي سازمان فوق الذكر. به اين كشور سرازير شد) OPS(   

رئيس  . ت آموزش داده اس ) 2003تا ماه مي سال  (  ران پوليس جهان سوموليينام داشت  كه بيش از يك م

 با سازمان سيا در OPS  از مامورين قديمي سازمان سيا بود  و   در واشنگتن  به نام بايرون انگلاين سازمان 

  در ساير كشور OPSمامورين سيا  زير پوشش كارمندان  .  قرار داشت  ارتباط تنگاتنگ اطالعاتي و عملياتي

.   و آموزش در اختيار  پليس اوروگوئه قرار گرفت تسليحات تجهيزات و1965در سال . مشغول كار بودند 

مارو در  توپا. مارو  در دستور كار روز قرار داده شد  سركوبي شورش هاي شهري  و سازمان محبوب مردم توپا

 وبعد از تخريب  ديسكو  و صالون رقص  بسيار ، بسيار زيبا و اعيان نشين مونته ودئو رفته بودند ةك منطقي

خوش گذراني و عياشي سرمايه داران وابسته به امپرياليزم و طبقات بااليي ) "پاتوق"(معروف كه  پته جاي  

 "! يا همه مي رقصند  يا هيچ كس نمي رقصد  "جامعه فقر زده  اوروگوئه  بود ؛  روي ديوار آنجا نوشته بودند  

)  OPS( مامور سازمان ميتريونه به نام يكي از جواب هاي امپرياليزم امريكا به اين مسايل در اوروگوئه  شخصي. 

  .ابق شهري در ايالت ايندياناي امركا بود ورئيس پوليس سـ

 وي شكنجه را كه قبالً توسط پوليس .متخصص امور شكنجه بود  )  Dan Mitrione (دان ميترويونه      

اروگوئه تنها  در آخرين حالت و به عنوان آخرين حربه به كار مي رفت ،  به عمل سيستماتيك و روزمره تبديل 

شوك الكتريكي از طريق آلت تناسلي ،  فرو كردن سوزن برقي به زير ناخن ها ،  سوزاندن با سيگار ، .  كرد 

،  اعدام كذايي و شكنجه  ) فشار ميكانيكي از دو جهت( توسط دستگاه منگنه خورد نمودن تدريجي بيضه ها 

  1973-1969در بين سالهاي .  و تجاوز جنسي در مورد زندانيان سياسي  و مخالفان به كار گرفته شد رواني

 "  سازمان سيا در واشنگتن  - دفتر حفاظت عمومي  منصب پوليس اوروگوئه  در مدرسه صاحب 13حد اقل 

 برطبق گزارش وزارت امور خارجه امريكا. ساختن و به كارگيري بمب بود برنامه آموزشي آنها .  ديدند "موزش آ

كار گيري بمب را ياد ه اين  صاحب منصبان فقط نحوه ساختن و ب "آبورزك افشا شد   كه توسط سناتور

وز نامه سانفرانسيسكو  كرونيكل  در   ر" .گرفتند  وهيچ چيز در باره خنثي سازي بمب  به  آنها ياد داده نشد

 اوروگوئه افشا كرد كه دفاتر و كتابچه هاي آموزشي   مان اطالعات  يك مامور ساز":   نوشته كه 1981نومبر 

او گفت كه . ارتش امريكا در آموزش شكنجه  و تكنيك هاي آن به افسران  ارتش اوروگوئه  به كار گرفته شدند 
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 نقطه 35كتابچه ... در پانامه آموزش  ديده اند ]  م .ديكتاتور [ گوئه  در مدرسه وي و صاحب منصب ديگر اورو

 كميسيون سناي اوروگوئه  در باره شكنجه در ". بدن را كه مناسب وصل شدن به برق است  آموزش مي دهند  

   ".   زنان حامله نيز از شكنجه مستثني نبودند ": گزارش خود نوشت 

وي .   امريكا بود OPS گر اصلي دان ميترويونه  صاحب منصب سازمان  حفاظت عمومي         استاد و شكنجه

در پايتخت اوروگوئه  خانه اي اجاره نموده  و در زير زمين آن يك اتاق شكنجه كه صدا از آن خارج نمي شد  

امور سابق سازمان مانوئل كوسكوئال م.  دادن به افسران ارتش  و پليس اوروگوئه  ايجاد نمود " آموزش "جهت  

  : در اوروگوئه  در اعترافات خود چنين مي نويسد سيا  و همكار ميتريونه

چهار گداي ولگرد  از خيابان هاي حاشيه . براي تمرين شكنجه گدا هاي خياباني  انتخاب شدند   « 

هيچ نوع باز  . مونته ودئو ربوده شدند و زني هم  كه ظاهرا از بوميان منطقه  مرزي برازيل بود  ربوده شد

 فقط هدف نشان دادن  عوارض و آثار شوك برقي با ولتاژ هاي مختلف بر اعضاي مختلف .جويي وجود نداشت 

   .» همه آنها زير شكنجه  مردند...  از دارو هايي هم استفاده مي شد  كه تهوع آور بودند ... بدن بود 
  

   :   CIAتوصيف فلسفه شكنجه از زبان يك شكنجه گر 
     

    :  خود را  اين طور توصيف كرد ة در زماني مي گساري  فلسفه شكنجدان ميتريونه

 كه با كتك ،زنداني انجام گيرد ) Softening-up( نرم سازي ةاول بايد يك دور.  شكنجه نوعي هنر است «       

بفهمد كه بي هدف اين مرحله اين است كه زنداني تحقير شود و. زدن معمولي و فحش و ناسزا همراه است 

هيچ سوالي و بازجويي در اين مرحله  انجام . كمك و جدا از همه است  تا از واقعيت روزمره زندگي جدا شود 

. بعد فقط كتك در سكوت كامل و  بدون ناسزا و يا هيچ حرفي ة  سپس در درو. نمي گيرد ، فقط كتك و ناسزا 

در اين مرحله هيچ دردي نبايد در زنداني ايجاد شود  . د تنها بعد از اين دو دوره است كه بازجويي آغاز مي شو

درد مشخص ، در موضع مشخص بدن ، : شعار اين است .  به جز دردي كه توسط آلت شكنجه ايجاد مي شود 

در اين دوره نبايد كاري كنيد كه زنداني همه اميد . ي كسب نتيجه مورد نظر  مقدار كامالً محاسبه شده ،  برابه

بايد هميشه كمي اميد به ... تن را از دست بدهد  زيرا در اين صورت لجوجانه مقاومت خواهد ورزيد خود به زيس

 و من هميشه به - زماني كه  آنچه مي خواهيد به دست آوريد ... صورت  يك نور دور دست در مقابل او باشد 

 ةهيد و دوباره وارد يك دور بهتر باشد كه  شكنجه را قدري ادامه د ممكن است  -  آنچه مي خواهم مي رسم

براي ايجاد يك ترس   بلكه فقط به عنوان يك اقدام سياسي  و؛نه اينكه اطالعات بگيريد . نرم سازي ديگر شويد 

     ».ضد عفوني كننده  تا ديگر زنداني در اقدامات  خرابكارانه دخالت نكند 

  

  : نوشت 1981روزنامه نيويورك تايمز  در سال 

ز ابزار هاي شكنجه محبوب ميتريونه سيمي بسيار نازك بود مانند نخ  كه بين دندان ها و بر روي  يكي ا"        

اين وسيله شكنجه از امريكا در داخل بكس دستي . بيره قرار مي گرفت و سپس به دهان شوك برقي مي داد 

   .". ار ميتريونه  قرار گرفت ديپلوماتيك  به همراه ساير ابزار هاي شكنجه  به اوروگوئه آورده شده  و در اختي
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  : مامور سازمان سيا در شهادت خود در واشنگتن  گفت   آلماندرواترو رئيس سازمان اطالعات اوروگوئه و

روشهاي خشن ارتش اوروگوئه  و به كار گيري شكنجه در سطح وسيع كه توسط مشاوران ارتش  "      

قبل . ث شدند كه توپو مارو نيز فعاليت هاي خود را زياد كند امريكا و ميتريونه آموزش و اعمال مي شدند  باع

    ."  از اين، رفتار آنها نشان مي داد كه خشونت حربه آخرين است

  توپامارو موفق شد  دان ميتريونه  را 1970باالخره در سال .          وي به خاطر اين گفتار تنزل درجه يافت 

جنازه  . نيكسون موافقت نكرد.  زنداني سياسي  تعويض شود 150كه وي با آنها  از دولت تقاضا كردند . بربايد 

وي را چريكها شكنجه .    در سيت عقبي يك موتر دزدي شده پيدا شد)ميتريونه(  جالد و متفكر شكنجه اين

  .نكرده بودند 

كشور  زير خارجه آندر امريكا و... سال داشت 50         دان ميتريونه در زمان دستگيري خود توسط توپامارو 

ويليام راجرز و داماد رئيس جمهور نيكسون  به اسم ديويد  ايزنهاور در مراسم عزا داري اين جالد  شركت كردند 

 خواننده و ستاره مشهور سينماي امريكا همراه با يكي از ستاره هاي سرشناش سينماي فرانك سيناتراو . 

ايالت اينديانا آمدند تا در كنسرتي  براي خانواده جالد ربوده هم به شهر ريچموند در  ) جري لوئيس( آنكشور 

بي رقيب سينماي آن كشور محبوب و  هنرمند مارلين براندوو در جاي خوانده بودم كه [ شده  پول جمع كنند 

دان ميتريونه رئيس پوليس شهر  ريچموند ]   ت -  را نقد كرده بود مشهور سيااشتراك در مراسم عزاداري جالد

   .بود

سخن گوي قصرسفيد ران زيگلردر ستايش از شكنجه گر متفكر كه براي حفظ و حراست سرمايه امريكا        

همان خدماتي را كه جالداني ؛ چون سروري ، [  در امريكاي التين  خدمات در خور توجه انجام داده بود

 سوسيال امپرياليزم شوروي ةاي سرماي، بر و امثال آنها اسداهللا امين ، اسد اهللا كشتمند و داكتر نجيب جالد 

  :  گفت  ]در افغانستان  انجام دادند 

آقاي ميتريونه  عمر خود را صرف توسعه صلح آميز در جهان با نظم و ترتيب  نمود  وبراي همه  "          

   "  .انسان ها به عنوان يك نمونه  به جاي خواهد ماند

    " او يك مرد كامل بود  ":  گفت   اين جالد در وصف شوهر آدمكشش چنينهمسر 

   ." او يك انسان دوست بزرگ  بود ":  با وقاحت عجيبي اظهار داشت ودخترش

 11 ةويك دورانجاميد   به شكست جنبش توپامارو1972         سركوبي  نظامي در ابعاد بزرگ باالخره  درسال 

  :   روزنامه گاردين و فصلنامه حقوق بشر نوشتند  كه  .ساله خفقان و مرگ بر اوروگوئيه  حكمفرما گشت

 كل  نفوس كشور ، اوروگوئه  داراي باال ترين احصائيه و آمار  سرانه تعداد %2 زنداني يعني 60000 با " 

  ".زندانيان سياسي  در جهان بود 

سال در حبس انفرادي به  نفر از سران توپامارو  پس از ماهها شكنجه هاي وحشيانه  براي بيش از ده 9        

مائوريسيو روزنكف  يكي از اين رهبران كه تمام اين مدت را  در يك دخمه در ته يك چاه به سر . سر بردند 

  : آورد ، در اين باره گفته است 

 زيرا در ،من رنگها را فراموش كردم .  ساعت آفتاب را ديدم 8 سال و نيم من كالً  فقط 11  در طول"       

خانواده ها .  شكنجه به طور سيستماتيك در باره همه زندانيان سياسي  به كار گرفته شد .  رنگي نبود تاريكي 
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آنهم به شرطي . باهم شكنجه مي شدند  و كودكان فقط ماه يكبار مي توانستند  به ديدار مادر و پدر خود بروند 

  . "ندهند كه واليدين هيچگونه احساسات  و عواطف در برابر فرزندانشان نشان 

  ." انسانها در بند هستند تا قيمت ها آزاد باشند " : نويسنده معروف اوروگوئه  اعالم كرد ادواردو گاليانو

                                                

 به عوامل بومي در امريكاي التين CIA  چند در مورد ميتود هاي شكنجه كه سخني-6

  :آموزش مي داد 

  خاطر اكت و امپرياليزم به ة  نمايند آنگاهي كه- كلينتون  رئيس جمهور امريكا تحت فشار افكار عامه   بيل     

 دستور داد  كه -  تا حدودي اهميت قايل بود " افكار عامه" تمثيل وتثبيت احترام اش به امر ديموكراسي ، به

 "ارش دادند كه  دفاتر زبازرسان گ. شوند مطالب آموزشي سازمان سيا به عوامل بومي در امريكا التين  بازرسي 

 " اعتراف گيري" و " تروريزم و جنگ چريكي شهري "  ، " رفتار با مخبرين و جاسوسان " در باره "آموزشي 

، شكنجه جسماني و بازداشت غير ... اعدام  چريك ها ، حق السكوت و ": درس داده و توصيه مي كنند  كه 

  :  يكي از دفاتر آموزشي مي نويسد. داف قابل قبول هستند  در راه رسيدن به اه"قانوني 

 مي توانند پدر و مادر فرد را نيز دستگير و او را مورد ماموران دولتي در جستجوي اطالعات "

    " .ضرب و شتم  قراردهند 

ارغ  در باره متهمين به ف،كه به استادي و ساديزم او در شكنجه رقيبي سراغ نمي شد)  دان ميتروبونه (

  :  اين طو ر آموزش مي دهد "مدرسه ديكتاتور ها"التحصيالن 

ي را به شما تحويل  مي دهند  اولين كاري كه بايد انجام دهيد  تعيين وضع جسماني او و نوقتي زندا «       

يعني [ براي تكنسين  ) زنداني( مرگ نابهنگام . درجه روحيه مقاومت او از طريق يك معاينه طبي است 

عامل بسيار مهم ديگر اين است كه بايد  بدانيد دقيقاً بسته به .  به معني شكست خوردن است ]  گر شكنجه

قبل از شروع كار خود ، ما بايد اطمينان .  شرايط سياسي و شخصيت زنداني ، تا چه حد مي توانيد پيش رويد 

(  از همه چيز ،  شما بايد  كار آمد قبل.   كشتن متهم را داريم يانه   )Luxury( يابيم  كه آيا قدرت و لذت 

efficient(  شما بايد تنها تا حد لزوم  .   باشيد )تحت هر شرايطي . آسيب آوريد و نه بيشتر  )  به زنداني

شما با لياقت و پاكيزگي يك جراح وعشق به .  شما بايد اعصاب خود را كنترول نموده و عصباني نشويد 

  »  .ر مند كار كنيد يك هن )Perfectionist( تكامل 

  يك 1966 در امريكا باعث شد كه در سال عمومي امريكا و فشار افكار عمومي    تحقيقات اداره باز رسي      

 دفترچه رهنما  كه 7اين .   ارتش امريكا از طبقه بندي محرمانه خارج شوند " كتابچه هاي آموزشي "سلسله از 

ر دسترس عموم  قرار داده شدند، نشان ميدهند كه چطور ماموران  توسط پنتاگون  د1996 سپتمبر 20در روز 

باعث نقض حقوق بشر )  استخباراتي ( و اطالعاتي ) استنطاق ( و عمال امريكا با آموزش تكنيك هاي بازجويي 

  به ارتش هاي تحت نفوذ امريكا درس " آموزشي"اين دفاتر.   گشته اند  در امريكاي التين  و ساير نقاط جهان

مي دهند كه با نفوذ به سازمانهاي قانوني  مخالفين سياسي  مانند اتحاديه هاي كارگري ، احزاب و سازمانهاي 

 مسلحانه برخورد سياسي قانوني زنان و محصلين و نهاد هاي خيريه  با مخالفت سياسي هم به مثابه  شورش

قوانين قضايي و حقوقي  در جريان  دستگيري  نياز به زير پا گذاشتن و دور زدن  " آموزش ها "در اين . نمايند 

 خود  از روي جزوه  ، جزوه7به زودي معلوم شد كه اين .  و باز داشت  ، زندان و استنطاق گوشزد مي گردد 
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 بخشي 1996  مطالبي تهيه كرده بود كه در 1963سازمان سيا در سال .  هاي سازما ن سيا  كاپي شده بودند 

 نام  )kubark(    سازمان سيا  كوباك " آموزشي"اين جزوات .  ي محرمانه خارج شدند از آنها نيز از طبقه بند

  . دارند 

  : در زير توجه كنيم " آموزش"به ترجمه نقل قول هاي از اين 

   

 1983  -  جزوه آموزشي  بهره گيري از منابع انساني"  موسوم به CIAجزوه سازمان :  ـف ال  

  "ات  ضد اطالع" از برنامه درسي "

   

         »)   Coercion Theory (بار ــار و اجـوري فشـتئ« 

از لحاظ )  مي باشدزندانيمراد از سوژه (  هدف كليه تكنيك هاي اجبار و فشار اين است  كه سوژه          

،  )Psychological Regression( رواني سقوط كرده  و از لحاظ روحي به دوران  سني قبلي خود به قهقهرا رود 

 كردن  فشار بسيار شديد يك نيروي خارج از خود فرد بر اراده او براي مقاومت انجام مي داين كار  از طريق وار

 خود را به   )Autonomy(اين سقوط رواني و به قهقهرا رفتن رواني باعث مي شود  كه فرد خود مختاري . گيرد 

ر نيروي خارجي ، سقوط و رجوع فرد از لحاظ رواني عنوان يك انسان مختار و آزاد از دست بدهد و  نتيجه فشا

شخصيت و كنش هاي ياد گرفته  توسط )  Earlier Behavioral Level( به سطح نازل تري ازرفتار فردي است 

زنداني .  به تدريج به صورت اليه  هاي خارج از فرد جدا مي گردند )  Leamed  Personality( فرد بزرگ سال  

مانند تصميم ( ت نيرو هاي بالغه خود را براي انجام باال ترين فعاليت هاي ذهني خالق  در اين مرحله قدر

بازداشت و ( وي ديگر نمي تواند با شرايط پيچيده . از دست مي دهد ) گيري ، تفكر آبستره ، قدرت منطق 

در رابطه [  مكرر  ندارد كه با فشار عصبي حاصله از سر خوردگيتوي قدر. دست و پنجه نرم كند )  استنطاق 

  .مقابله كند]  مستنطق  - زنداني 

  

   : »بارــار و اجـك فشـنيـتك« 

    :ت ــازداشـ ب-1

روش به كار گرفته شده در نحوه  بازداشت  وزمان باز داشت زنداني بايد به دقت برنامه ريزي شوند تا         

 انتظار اصالًبنابر اين او را در زماني كه .  اشند اصل حد اكثر غافلگيري  و حد اكثر ناراحتي فكري رعايت  شده ب

بنا بر اين زمان .  ندارد و آمادگي و مقاومت ذهني و فزيكي او در پائين ترين سطح است ، باز داشت نماييد 

بيشتر متهماني كه در اين ساعات .  مي باشد ]  بعد از نيمه شب 2 – 3[ ايدآل بازداشت ساعات اوليه بامداد 

افراد     اين. شوند  به شدت دچار شوك عصبي گشته  و احساس نا امني و فشار رواني  مي نماينددستگير مي

  . گردند  براي تطابق خود با شرايط موجود  دچار مشكالت شديدي مي

    :دان ـــ زن- 2

ي ثبات هويت فرد بسته به اين است كه شرايط  هميشگي و روزمره گي او دستخوش تغيير نگردند و دارا         

بعضي از اين شرايط محيطي عبارت اند از محيط پيرامون ، آداب و خلق و خو، ظاهر فردي و آراستگي و . باشند 
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( باز داشت و زندان به بازجو اجازه مي دهد كه اين روابط و ارتباطات را قطع كرده  و فرد . روابط با ديگران 

. يگران ، دسترسي داشته باشد ود ، و نه به هيچ كمكي از د مجبور سازد كه تنها  به نيروي دروني خرا) زنداني 

داشت بايد از پيش  طراحي شده باشد تا در زنداني اين احساس را ايجاد كند  كه رابطه او با هر كس و هر باز

  . قطع گرديده است يچيز اطمينان بخش و آرام بخش

  

  : )Sensory Stimuli ( يـات حسـريكـ تحرسـيدنت ازـانعـ مم- 3

زندان انفرادي در . در افراد است )  Stress(  زندان انفرادي يكي از قويترين عوامل ايجاد  فشار عصبي        

خرافات ، عشق و مهر شديد به هر موجود زنده ، اشياء را :  را ايجاد مي كند   )Symptoms(  اين  عوارض دافرا

(  مخيله ة و سردر گمي  و مغشوش بودن قو )Hallucination( رت جاندار ديدن ، اوهام و رويا پروري وبه ص

Delusion( .  

  

    :رس ـد و تـ تهدي-4

براي .   ضعيف و نابود مي  نمايد  راتهديد به فشار و اجبار از خود فشار و اجبار مؤثر تر بوده  مقاومت فرد        

ه از خود درد حاصله از شكنجه مثال تهديد به شكنجه و ايجاد درد  در انسان ايجاد ترس و وحشت مي نمايد ك

  . آسيب مي رساند )  به زنداني ( بيشتر

به  علت اصلي اين است كه تهديد. اينطور معلوم شده است  كه تهديد به مرگ به كلي بي فايده است       

 با( مرگ در زنداني  ايجاد نا اميدي مطلق مي نمايد و زنداني اين احساس را دارد كه حتي  پس از همكاري 

 بلوف است واين آنها را كبعضي از زنداني ها مي فهمند كه اين تهديد ي. نيز محكوم خواهد شد )  مستنطق

  . براي هميشه ساكت نگه  خواهد داشت و بنابر اين مستنطق به هدف خود  دسترسي نخواهد يافت 

 به تهديد عمل كرد  وگرنه اگر زنداني پس از اينكه تهديد انجام گرفت  هنوز هم از همكاري سر باز زند  بايد

  . تهديد  هاي  بعدي بي فايده خواهند بود 

   :درد 

 از نيروي  وارد آمده به زندانيدرد.   )Tomentor( شكنجه مسابقه اي است بين زنداني و شكنجه گر         

 ؛ا شكنجه از سوي ديگر دردي كه نه ب. خارج از وي ممكن است  به عكس در او ايجاد روحيه مقاومت  نمايد 

( براي مثال اگر از او . بلكه با اجبار به انجام كاري  به وجود مي آيد احتمال زياد دارد مقاومت اورا درهم شكند

 و يا روي يك چهار پايه استاده شود)  خبر دار(درحالت آماده باشخواسته شود كه براي مدت طوالني )  زنداني 

پس از مدتي  به احتمال زياد  زنداني )   ! (و است نه  مستنطق سرچشمه اين ناراحتي و عذاب خود ابنشيند ، 

  .  دروني خود را از دست خواهد داد ةانگيز

درد بسيار شديد به احتمال زياد ايجاد اعترافات دروغ خواهد كرد  كه براي فرار از مجازات بيشتر جعل         

ر بوده  و تحقيقات نشان خواهد داد كه اعترافات  اين باعث كندي كار و به تأخير افتادن  روال كا.  شده است 

و .  كند تنفس داشته  و خودش را جمع و جوردر طول اين مدت ،  زنداني مي تواند وقت . ساختگي بوده  اند 

 ممكن است وقت داشته باشد  اعترافات پيچيده تري از خود اختراع كند  كه وقت بيشتر را تلف خواهد يحت

  اردادامه د        .كرد


