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     :زمــپنوتيـهي

 (تماد نيستند ؛ زيرا  اغلب توسط القاء       جواب هايي كه از زنداني  تحت اثر هيپنوتيزم  گرفته شوند  قابل اع

Suggestio(   براي مثال مي توان به زنداني گفت  كه دست او گرم تر شده است  و ...   مستنطق انجام گرفته اند

  ....با استفاده از يك دستگاه حرارتي مخفي  دست هاي او را گرم نمود 

  

    : )Narcosis (در و داروـد مخاوـر مـ اث

اما مي  توان در زنداني اين .  داروي وجود ندارد كه زنداني را مجبور نمايد اطالعاتي كه دارد افشا نمايد     هيچ  

به زنداني  اجازه مي دهد كه بهانه اي براي همكاري داشته باشد  ...  يك دانه قند بي ضرر نداد .فكر را ايجاد  كرد 

كس نمي تواند او را براي چكه مجبور بوده و هي...  او  مي باشد و اين تنها راه او براي فرار از موقعيت افسرده ساز

  . سرزنش نمايد تدادن اطالعا

     :)   Regression( ودكي ـص به دوران كـيدن  شخـبازگردان

  . به قهقهرا بردن زنداني است  ) Coercion( چنان كه قبالً گفتيم هدف كليه  تكنيك هاي فشار و اجبار 

  :تند ـا به شرح زير  هسـنيك هـدادي  از اين تكـتع

  بازي بازمان -

 عقب و جلو بردن ساعت -

 غذا دادن بي موقع -

 به هم ريختن برنامه و ساعات خواب -

 عوض كردن نور روز و شب -

  :چند روش استنطاق مانند 

  پرسيدن سواالت نامفهوم  وبي معني -

  ناديده گرفتن همكاري ناقص -

 مجازات عدم همكاري   -

   )اكنون كه به دوران كودكي به قهقهرا رفته است ( كنيد  به زنداني القا . . .

 ترا مجبور كرده اند اين كار ها را بكني -

 )اعتراف ( همه آدم هاي ديگر نيز همين كار را مي كنند كه توميكني  -

 تو ته قلبت آدم خوبي هستي -
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 خارج   از طبقه بندي1996 در سال پنتاكون  كه توسط " آموزشي" جزوه 7چكيده اي  - ب

   :شدند

A – اتــالعـد اطـض ": اره يك ـه شمـدفترچ "  

در كليه موارد ، ماموريت نيرو هاي ارتشي و مسلح  از جان و مال غير نظاميان  مهمتر  : امنيت غير نظامي ها       

  : براي مثال مي  توانيد از اقدامات امنيتي  زير استفاده كنيد .  است 

غير نظامي ،  از جمله خارجيان بي طرف و دشمن ، را سر شماري و نام نويسي  به طور سيستماتيك  پرسنل *

اين  ] . 60 – 62جر و كارت سهميه آذوقه در جمهوري اسالمي ايران در سالهاي أ مست–ياد آور قانون مالك [ كنيد 

 كار ،  تذكره مسافرتي و اجاره] خوار و بار  ير نظاميان  انجام گرفته  و شامل دادن كوپون غكار  توسط اداره امور 

  ...ويزا براي خروج از كشور 

دارد  يا ) هواداري ( سمپاتي بايد دانسته شود كه گروه به دشمن :  تحت نظر گرفتن گروه ها سياسي  مظنون *

   )10- 11ص .  ( به حساب آورد )  دشمن ( اين گونه گروه ها را بايد هميشه  به عنوان  عامل بالقوه .  نه 

اين ليست شامل هويت و محل افرادي است  كه باز داشت و زنداني كردن آ نها براي نيرو هاي :  سياه  ليست *

  .مسلح بسيار مهم مي باشد 

  

  :ثـــال ـم

افرادي كه براي خرابكاري و جاسوسي و يا شركت .   عوامل دشمن كه شناخته شده  و يا به آنها مظنون باشيم - 1

  .در سياست به آنها شك باشد 

  )شناخته شده و يا مظنون به آنها (  فرماندهان تيم هاي چريكي  -2

نيرو هاي مسلح و منافع سياسي حكومت  ) Hostile( رهبران سياسي كه به طور حتم   و يا حدس مخالف - 3

   .باشند

 چه گوارا در[  رهبران حكومت دشمن كه حضور آنها در منطقه عملياتي امنيت ملي را به  خطر مي اندازد -4

  ]بوليوي 

 همكاران و هواداران دشمن ،  شناخته شده و يا مظنون به آنها  ، كه حضور آنها در منطقه عملياتي امنيت ملي - 5

  .را به خطرمي اندازد 

 نظاميان و غير نظاميان دشمن  ،  شناخته شده و يا مظنون به آن ،  كه فعاليت اطالعاتي و ضد اطالعاتي  ، - 6

  .يغات سياسي  بين نيرو هاي مسلح و ياغير نظاميان دست زده باشند امنيتي ، پوليس و  تبل

خواهان بازداشت فوري آنها باشد   ]  اداره  دوم اطالعات ارتش  [   )G2( تمام افراد ديگري  كه سازمان ركن دو -7

رات ان شهر داري  و يا روساي اداداين مي تواند شامل شخصيت هاي سياسي  محلي ، رئيس پوليس ، كارمن

 –دستان رك:  فان دولت مركز ي است  لمنظور مناطق آزاد شده  و يا تحت كنترول سياسي مخا. [ دشمن باشد 

   ) . 225ص ]  ( چياپاس و غيره 
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  : ها ـا و گروهـسازمانه

گردند در اين بخش )  Neutralized ( " خنثي "  اين ليست شامل اهدافي است كه بايد شناسايي شده  و       

 بي آبرو و – زنداني كردن –  دستگيري ":   چنين توصف شده است " خنثي سازي "  لغت " آموزشي"بچه  كتا

   ) ". بي اعتبار ساختن و كشتن 

ف دولت ل سياسي محلي  ويا ملي و يا احزابي كه داراي اهداف ، اعتقادات ،  و يا ايدئولوژي مخاب گروه هاي حز- 1

  .هستند 

 مانند  اتحاديه  هاي دانش آموزان ، پوليس ، ارتش و باز نشستگان ارتشي  كه مخالف  سازمان هاي شبه نظامي-2

  .دولت هستند 

  . افراد ويا سازمان هايي كه در منطقه  عمليات  ايجاد نارضايتي و تا آرامي مي نمايند - 3

 خواهند " خنثي" دفاتر سازمان هاي مخالف طبق دستور صادره از طرف فرمانده نيرو هاي مسلح  به سرعت -4

    )228ص . ( افراد اين دفاتر  بازداشت و زنداني خواهند شد .  شد 

  

B – استنطاق- نفوذي-جاسوسي  [ " طرز رفتار با منافع انساني ":  اره دوـه شمـتر چـدف [    

بايد ... د را عوض كن) Insurgent( سازمان شورشي كند  رفتار ياتنها از بين بردن نيرو هاي چريكي نمي تو       

چنانكه قبال درس داديم تعدادي انگشت شماري  از ... سازمانها حمله كرد اين ع عمليات چريكها به روقبل از ش

دولت با قرار دادن جاسوسان .  آنها را كنترول نمايند  و نفوذ در سازمانهاافراد مي توانند توسط انتخابات  قالبي 

از اين سازمانها مي توان از احزاب سياسي  ، ...  با خبر خواهد شد عوضاخود در اين سازمان ها  قبل از موقع از ا

كودكان مشاهده گران بسيار خوبي هستند  ..  . دانشجويي نام برد –اتحاديه ها و گروههاي جوانان ودانش آموزي 

طريق درست از آنها و ميتوانند اطالعات دقيقي در باره آنچه  كه ديده اند و شنيده اند بدهند  اما به شرطي كه به 

معلمين ، داكتران مدد گاران اجتماعي و روحانيون  در منطقه مي توانند اطالعات زيادي  در ... بازجويي شود 

[ آنها معموالً داراي  دوسيه هايي هستند كه  منبع اطالعات مفيد مي باشد  ... بگذارند تاختيار افسر ضد اطالعا

مامور ضد اطالعات بايد در ازاي اطالعاتي كه منجر به .. .] همكاريتن به براي حق السكوت و ارعاب و مجبور ساخ

قبل از اينكه چريكها منطقه را زير كنترول ... دستگيري و بازداشت  و مرگ چريكها شود پاداش و جايزه بدهد 

كها تلقي نمايد  خود درآورند ، افسر ضد اطالعات بايد همه سازمان ها را  و به عنوان مظنون و  همكار احتمال چري

افسر ضد اطالعات بايد سازمانهايي را نيز  ... او بايد با آموزش مخبر آنها را در داخل اين سازمان ها  نفوذ دهد. 

 آن جا ركه هنوز تحت نفوذ  چريكها نيستند مورد تجسس قرار دهد زيرا  بدون شك هواداران  جنبش شورشي د

مامور ضد اطالعات بايد نفر نفوذي خود را و والدين او را ...  يي كرد بايد  آنها را شناسا... نيز حضور دارند 

ارزش نفر نفوذي ... بازداشت  كرده و او را زنداني كرده  و كتك بزند تا او بتواند در سازمان دلخواه نفوذ كند

باال ]  است كه به خاطر اطالعات او ممكن شده [ منطقه ) Pacification(، اعدام و آرام سازي  توسط بازداشت

كه  خادي هاي نفوذي  در داخل سازمان هاي و احزاب ضد  تجاوز شوروي  بعد از اينكه  حلقه اي [ .»  مي رود

در آن نفوذ كرده بودند را  با خود يكجا زنداني مي ساختند ، مدتي كمتر  بعد ها براي اينكه مورد سوء ظن قرار 

بعد ها به بهانه هاي مختلف از قبيل تبادله با  سربازان گرفتار نگيرند آنان را مدت  بيشتر حبس مي كردند ، و 
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از زندان رھا می شدند و يا اينکه  در ميان ساير "  فرار "  و يا " صعب الع�ج" شده روسي و يا مريضي 

  ] توخی-از زندان بيرون  کشيده می شدند ) اعدام ( اعدامی ھا  زير ھمين پوشش 

  

C -   يزم و جنگ چريكي  ترور"دفترچه شماره سه":   

بازداشت [   گردند " خنثي "توصيه اهدافي است كه بايد  ) CIA( يكي ديگر از وظايف افسر اطالعات  "      

تي مي توانند شامل افراد ، تاسيسات ، سازمان ها و  مدارك و عااين اهداف اطال] . شكنجه بازجويي اعدام 

  . ما فعال نباشد   بر ضديك هدف اطالعاتي ممكن است . تجهيزات باشند 

  

D - باز داشت  روشهاي باز جويي و :  

درمورد نحوه بازداست  بسيار مهم است  كه تيم بازداشت كننده چنان دقيق عمل كند كه زنداني از كار آيي        

 فاصله  چشم ه و از رختواب بيرون كشيده  و بالبايد با خشونت از خواب بيدار كردزنداني را . آنها به حيرت درآيد  

  ...  بند و دستبد زد 

  ] زندان ، خانه مخفي و امن و غيره [ رفتار با زنداني پس ا رسيدن به مقر 

  .  زنداني را با چشم بند و دست بند وارد كرده  و در تمام طول پروسه هم به همين ترتيب عمل شود - 1

  .ه او بزنيد   به هنگام نقل و انتقال زنداني  هميش چشم بند  و دست بند ب-2

  . زنداني بايد بالفاصله از تمام دستورات اطاعت كند - 3

  چشم بند بايد زده شود و شستندر زمان  .  خودش را بشويد زنداني را به كلي عريان كرده دستور دهيد  -4

   .زير نظر داشته باشدنگهبان او را 

 پيش  كه دانست تا كجا در شكنجه مي توان چنانكه دان ميتريونه درس داد[  معاينه كامل طبي به عمل آيد  - 5

مقعد ، دهان ، گوش ، آلت [ تمام حفره هاي بدن . مرگ ناخواسته زنداني به نفع شكنجه گر  نيست . رفت 

  . بايد توسط داكتر و يانرس  مورد بازديد قرار گيرد ] تناسلي زنان 

  . باشد اق اول  ،  زنداني بايد در زندان انفرادي  ط تا بعد از استن- 6

  . در طول بازداشت ، زنداني  بايد باور كند  كه رفقايش او را به امان خود رها كرده اند -7

 زنداني در تمام طول بازجويي بايد بفهمد كه مستنطق سرنوشت زندگي او را  به دست دارد و براي زنده ماند -8

  .بايد همكاري كند 

جي  مانند نور و رفت و آمد دور باشد  اثرات بازجويي سريعتر  هر چه سلول از سر و صدا و هر گونه عامل خار-9

اثراتي كه در زندان عادي هفته ها و يا ماهها  طول دارد تا ظاهر شود را مي توان در چند .  ظاهر خواهد شد 

اخل دو سر و صدا به )  و يا نور كمي مصنوعي كه هرگز عوض نمي شود ( ساعت  و يا چند روز در سلول تاريك 

  .ايجاد نمود ) Soundproof(  نفوذ نمي كند آن
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E - "ت ـ روش هاي كنترول جمعي"   

نيز به در افغانستان  " دموكراتيك خلق" وطن فروش " حزب"كه اكثرا  توسط جمهوري اسالمي ايران  و [         

  ]  ت-كار گرفته شدند 

مورد ضرورت   ساير مواد  سوخت و، مواد و كنترول كردن مواد غذايي  ) Surveillance( تحت نظر گرفتن - 1

  .مردم 

  و دفتر چه مساجد در جمهوري اسالمي و برخي اسناد هويت در خوار باركوپون [   صدور كارت شناسايي -2

  ] ت-  پاكستان

[  ثبت شود   آنهاتمام خانواده ها و اعضاي آن  وتمايالت سياسي. تكميل كننده كارت شناسايي :   ثبت نام - 3 

   ] ت-   صاحب خانه و كرايه نشين در دوره خلقي ها  در افغانستانثبيت نام طرح

 هاياشكال آن در زمان خلقي و پرچمي  وطن فروش و جهادي و طالبي [  پست بازرسي  در هر مرحله -4

   ] ت-  وحشي و مزدور در افغانستان

   ] ت-پوليس هاي مذهبي در دوره طالبان [  گشت پوليس - 5

   ] ت- ير موترهااتالشي سرويسها و س[ ت و حمل و نقل   كنترول مسافر- 6

   ] ت- حكومت نظامي[  منبع عبور و مرور -7

   ] ت-خروج و ورد به داخل شهر ها[ پست تالشي جاده ها  -8

  

   : در امريكاي التينCIAشكنجه توسط عوامل شمه اي ازكابرد اشكال   -7
  

     :ين ــارژنت – فـال

  1970در دهه .  سركوب مي كرد " خطر كمونيزم "ر گونه  فعاليتي سياسي را  به نام حكومت ژنرالها ه        

جنرال لئو بولد گالتي يري رئيس حكومت نظامي مسئول ناپديد شدن .  هزار ارژنتيني ناپديد شدند 30بيش از 

  .هزاران نفري شناخته شد كه در آن كشور به آنان  ناپديدگشتگان مي گويند 

لو كارابالو يك تن از صاحب مصبان  كه از عامالن شكنجه در اردوگاه آل كامپيتو بوده  در اعترافات خود در پاب

  زنداني كه 30000وي اعتراف كرد كه اكثر .  و شكنجه و اعدام اشاره نمود " پرواز  هاي مرگ "نقش طيارات  و 

ب و جرح و يا بافير مرمي خالص به مغز شان  وارد آل كامپيتو شدند مورد شكنجه قرار گرفته و سپس توسط ضر

وي به داد گاه گفت كه زنداني را پس از تزريق دواي آرامي بخش كه حركت و . به قتل رسيدند )  از پشت ( 

همان كاري را كه منصور هاشمي وزير خلقي [ قدرت دماغ را از آنها مي گرفت از طياره به در يا پرتاب مي كردند 

افظي كه فعال در اداره استعماري امريكا در افغانستان به سمت رئيس عمومي اتاقهاي با همدستي آذرخش ح

حتي  ]  ت-تجارت كار ميكند ، انجام مي دادند  يعني صد ها زنداني را ازهليكوپتر به درياي كوكچه پرتاب كردند

جنايتكار اعتراف كرد كه اين . در بعضي موارد اول شكم آنها را پاره مي كردند تا زود تر در دريا غرق شوند 

  :وي مي گفت  . كودكان و اطفال زندانيان سياسي را ربوده  آنها در اختيار خانواده هاي نظامي  مي گذاشت
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مادران  حامله تازمان والدت از كمك هاي الزمه طبي  به خوبي برخوردار مي شدند  پس از زايمان مادر بقتل  " 

  ".  مان نظاميان  دولتي بودند داده  ميشدمي رسيد و فرزندش به خواستار آن كه ه

  هر تعداد از مردم كه الزم باشد  در ارژنتين كشته " :  گفت 1975     خورخه رافائل ويوال بعد از پيروز كودتا  

 اعالم 1976  و جنرال ايبريكو سن ژان قوماندان نظامي بوئنس آيرس در سال ".خواهد شد تا نظم برقرار شود 

ل همه خرابكاران را خواهيم كشت سپس همه همكاران آنها را خواهيم كشت  بعدا هواداران آنها را و  او"كرد  كه 

  آنان در زندان ".بعدتر از آن  همه آنهايي را كه بي تفاوت هستند و در آخر همه ترسو ها را هم خواهيم كست  

 سه مكانيك نيروي درياي در پايتخت آنمخوف ترين آنها بازداشتگاه مخفي مدر. ها به كار شكنجه مشغول بودند 

كي را به آنجا انتقال مي دادند ابتدا توسط دستگاهي به نام كارولين  كه دسته جاروبي با دوسيم برق  كشور بود  هر

بعد از هر نوبت برق . زنداني را لچ و عريان كرده بر روي تخت  بسته مي كردند  . برسر آن  بود ، شكنجه مي شد 

زنان را از ناحيه آلت تناسلي و سينه و مقعد و .  آن آب مي ريختند  تا اثر برق گرفتگي بيشتر شود دادن بر روي 

زندانيان گاهي آنچنان دچار لرزه . مردان را از ناحيه آلت تناسلي  و زبان و گردن مورد شوك برقي قرار مي دادند 

  .  و تشنج مي شدند كه دست و يا پاي شان مي شكست 

در يكي از گزارشات در مورد  . را در برابر والدين و واليدين را در برابر كودكان شكنجه مي كردند     كودكان 

 كودك زندانيان  ودو كودك به خاطر ترك برداشتن جمجمه شان  به سبب اصابت به ديوار به هنگام 60فروش 

. ن زندانيان پايان نمي گرفت  رفتار سادستيك جالدان با كشت. گرفتن اعتراف از واليدين شان به قتل رسيدند 

 بجه بعد از ظهر  5هر روز در ساعت . مادري هر دو دست قطع شده  دخترش را در بين يك قطي دريافت كرد 

به سببي كه اين كار وقت بيشتر را . اجساد  زندانيان پس از قطعه قطعه شدن توسط اره برقي  سوزانده مي شد  

به خاطر كه رعب و وحشت در ميان مردم . ذاشته به دريا پرتاب مي كردند گ... اجساد را در داخل  . مي گرفت 

نايپال نويسنده چيره دست   .اس. و .  خلق نمايند تا كسي در برابر  دولت وابسته به سيا واكنش نشان داده نتواند 

  :   مي نويسد " بازگت اواپرون "دركتاب خود به نام 

ويلي خانه پدر و مادر او پرتاب شد ولي بر روي بدن او هيچ  جنازه عريان دختر جواني به داخل ح  "

بعدا مدير كفن و دفن  به  آنها گفت  كه آلت تناسلي دختر را به هم .  اثري از شكنجه و ضرب و جرح نبود 

  . " .دوخته بودند  و وي در داخل رحم او جنازه موش را يافته است 

  

    :االـمـيـواتـگ –ب 

نان گواتيماال را مايا مي نامند كه به همراي اينكا در پيرو و آزتك در مكسيكو تشكيل دهنده سه  اولين ساك         

حزب كمونيست .  سال مي رسد 4000پيشينه تمدن مايا به .  و باستاني قاره امريكا مي باشند تمدن بزرگ  

 كوچكترين سازمان موجود در داشت  و) مجلس( كرسي در كنگره  4 " حزب كار گواتيماال"گواتيماال  موسوم به 

كمونيست ها  چند پست  به سمت مشاور وزير .   كرسي در شورا بود 51دولت ائتالفي آربانز بود  كه داراي 

 توسط رئيس 1952اولين طرح كودتا و ساقط ساختن آربانز در سال . داشتند ؛ ولي هيچكدام عضو كابينه نبودند 

وزير خارج دين آجسون  او را قانع كرد كه جلو عمليات  را در لحظه آخر اما .  تصويب  شد  ترومنجمهور امريكا

به زودي كاستيو آرماس ، . طرح كودتا بار ديگر در دوره  رسيدن جنرال ايزنهاور روي دست گرفته شد . بگيرد 

را با  به قدرت رسد و پيروزي خود "  مدرسه ديكتاتورها"مامور گواتيمااليي سازمان سيا  و فارغ التحصيل 
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ديكتاتور با كشتن كمونيست ها و گرفتاري مخالفين عبوديت خود را در برابر . دستگيري هزاران نفر جشن گرفت 

 جان فاستر دالس. تمام آثار  مثل  بينوايان ويكتور هوگو هم از بازار فروش برداشته شد . سرمايه به ثبوت رساند 

شهرت جهاني داشت ، از دولت كودتا در گواتيماال خواست كه به وزير امور خارج امريكا كه در دشمني با كمونيزم  

يكي از كساني كه در سفارت .  دستگير نمايد  جي حمله  كرده تمام پناهندگان راتمام سفارت خانه هاي  خار

 براي مطالعه  شرايط 1953 بود كه در سال ارنستوچه گوارا به نام  داكتر ارژانتينيارژنتين  پناه برده بود 

تا اين زمان  ":  در اين باره چنين نوشته است هيلدا گادتا وي همسر اول. قالبي به گواتيماال آمده بود ان

 فقط يك منتقد بود و فقط از زاويه تئوريك به شرايط سياسي قاره  امريكا مي نگريست  ؛ اما از ارنتسو

ي ، امپرياليزم يانكي ، بايد  اين جا ببعد او معتقد شد  كه مبارزه عليه سيستم اليگارشي و دشمن اصل

 با كودتاي 1963 بعد ها حكومت ايدي گوراس در سال. " . مسلحانه بوده و توسط توده ها حمايت شود

 " مدرسه ديكتاتور ها "باالخره نوبت به  ريوس مونت فارغ . ديگري توسط  جنرال آنريكه آزوريدا سر نگون شد 

  .رسيد 

  يكي از اين زنان بومي امريكا بود كه در شهادت خود 1992يزه صلح نوبل در سال     ريگو برتا ميخوتوم  برنده جا

 نو جوان ديگر  پس از 20 اه ساله من  پاترو سينو  به همر16  ، برادر 1979 دسمبر 9  در ": چنين  گفت 

رداد كه  زنداني ها دستو.... يكي از افسران ارتش  .... دستيگري در ميدان ده براي چند روز  متوالي شكنجه شدند 

اهالي ده مجبور شده . و سپس به اهالي ده دشنام  داده توهين  نمود .  در يك صف به نمايش گذاشته شوند  

من با مادرم بودم و هردوي ما  پاترسينو را ديديم كه . بودند از  خانه هاي خود بيرون آمده  و ناظر شكنجه باشند  

و افسر مرتب  رجز خواني مي كرد هر زمان كه او  مكث ميكرد سر ... ه بودند زبانش  و يكي از پاهايش را قطع كرد

بازان زنداني ها را  كتك مي زدند  پس از پايان سخنراني او  ، بدن برادرم و سايرين را كه به قدري  ورم كرده و 

وي آن بنزين  پاش دادند خونين بودند  كه نمي شد آنها را شناخت ولي هنوز زنده بودند ، بر زمين انداخته و بر ر

هدف او اين بود كه آنها . و آنرا آتش زدند  و صاحبمنصب مي خنديد و مردم ده را مجبور مي كرد كه نگاه كنند 

  . ها اجرا مي شود " چريك"را بترساند  و شاهد باشند كه چه مجازاتي درباره 

 افراين باماكا والسكوئز  دستگير و سپس  يكي از رهبران جنبش چريكي  گواتيماال 1992        در ماه مارچ 

در سه سال آينده همسر امريكايي او به نام جنيفر هاربوري  كه وكيل محكمه بود  يك كار زار .  ناپديد  گشت 

وي در شهرگواتيماال دست به اعتصاب غذايي زد  و در واشنگتن هم  .  جهاني براي يافتن همسر  خود بر پا نمود

 نماينده كنگره امريكا  1995نهايتا در .  هر دو حكومت اظهار بي اطالعي كامل مي كردند . داد همين كار را انجام 

اعدام وي به دستور  .  توريسلي فاش ساخت كه باما كا  در همان سال اسارت پس از شكنجه  اعدام شده بود 

اين اقدام .  انجام گرفته  بود " مدرسه ديكتاتور ها "صاحب منصب  خوبيو روبرتو  آل پيرز از فارغ التحصيالن  

توريسلي  باعث شد كه چندين امريكايي دست به افشا جنايات ديگر  ارتش گواتيماال مانند قتل و شكنجه و تجاوز 

دينا اورتيز راهبه و خواهر مذهبي كه در گواتيماال توسط ارتش ربوده شده بود  گفت كه در زندان .  جنسي بزنند  

وي را بداخل گودالي انداخته بودند  كه پر از . ه  و به كرات مورد تجاوز جنسي قرار گرفته  با سيگار سوزانده  شد

وي  گفت رئيس همه آنها يك سفيد پوست بود كه  لهجه امريكايي . اجساد قربانيان  و موش مرده بوده  است 

  . داشت 
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    :يـيلــ ش– ج

  بود ، توسط نماينده سرمايه "مدرسه ديكتاتورها"ن  زماني كه سرهنگ مانوئل كنتراس كه از فارغا         

 معادل ساواك  و [ )   DINA( امنيت ملي  "به رياست سازمان مخوف  )  پينوشه جنايت كار ( امپرياليستي 

يكي از اقدامات اصلي اين سازمان .   گمارده شد ] ت –موساد در اسرائل و خاد در افغانستان  ساواما در ايران 

اين .   را رهبري كند " كندر"وي از طرف سازمان سيا ماموريت يافت تا عمليات .  هاي مرگ  بود  ايجاد دسته

عمليات با همكاري سازما ن امنيت ملي  شيلي ، ارژنتين  و چند كشور ديگر امريكاي جنوبي  وظيفه شكار و 

ا هزار  نيروي چپ شيلي در اين ده ه. شكنجه و اعدام مخالفين ديكتاتور هاي امريكاي التين را به عهده داشت 

مل فاشيست ها و نيونازي هايي  شا"كندر "مامورين سازمان امنيت ملي شيلي  و پروژه .  عمليات ناپديد گشتند 

اين سازمان .   آزادي  انتخاب گشته بودند - شبه نظامي سرزمين پدري  -كه  از ميان افراد سازمان نظامي ند  بود

طبق گزارشات .  مستقيم كيسينجر با سازمان سيا در ارتباط مالي و اطالعاتي بود چنانكه گفتيم  طبق دستور

به زحمت مي توانستند ايستاده . سازمان عفو بين الملل در سلولها با عرض و طول  نيم متر دو نفر زنداني بودند 

زبان و گردن و پستان شوند  شوك برقي بر روي تخت آهني  موسوم به ماشين كباب  به آلت تناسلي و به مقعد و 

زنان  و بيضه  ، فرو بردن سر زندانيان به داخل سطل  مملو از مدفوع و ادرار تاسرحد خفگي  ، اعدام  ساختگي ، 

و مجبور كردن زندانيان زن  به انجام عمل جنسي با سگ هاي مخصوص  تربيت شده براي اين تجاوز  

دونفر در چند سانتي  متري يك ديگر ، شكنجه كودك  ، شكنجه زن و شوهر  بر روي تخت مخصوص شكنجه كار

  .بيشترين زندانيان از فقرا و ساكنان محله هاي غريب نشين  شيلي بودند .  و پدر كالن دربرابر همديگر

 سال  در شيلي توسط ارتش و 17 يعني 1990 تا 1973 شكنجه كه از سال يخالصه اي از روش ها

   : كار گرفته مي شدند به شرح زير استسازمان امنيت  و دسته هاي مرگ به  

زندانيان عريان بوده بر روي آنها آب .   شوك برقي به مردان و به زنان بر روي تختي موسوم به ماشين كباب  - 1

  .ريخته مي شد 

گي  استخوان ها  و پاره شدن ت مشت و لگد و سيلي كه در بسيار از موارد  موجب پارگي پرده گوش  و شكس-2

  .خلي مانند  طحال و غيره مي  گشت اداعضاي 

  . سوزاندن با مشعل و سيگار- 3

   .  مسدودن كردن دماغ و دهن تا سرحد  خفگي-4

   . فرو بردن سر قرباني در سطل مدفوع و ادرار- 5

  . تجاوز به  زندانيان توسط  مستنطق و گاهي سگ هاي تربيت شده - 6

  .ختگي و مرگ مي شد با فلز گداخته  كه موجب سويان تجاوز به زندان-7

  . مخدره براي استنطاقدواي هاي استفاده از -8

    .تهديد وشكنجه خانواده زنداني -9
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  در ارتش شيلي در رابطه با " مدرسه ديكتاتور ها "        طبق يك گزارش سازمان حقوق بشر، فارغ التحصيالن 

د كه مي توان آنها را شاگرد  اول اين  و رفتار با زنان به حدي در ورطه پستي و جنايت سقوط  كردنهشكنج

  .مدرسه دانست 

    :لــرازيـب - د

ي امريكايي ملل از شكنجه  ، تحت رهبري كودتا در برازيل ميتوان به  يك گزارش سازمان عفو بين ال        

   شكنجه از كتك  زدن  تا شوك برقي  اجرا مي شود  يكي از شكنجه هاي بسيار تخصصي شده": بسنده كرد 

به اين ميله چوب طوطي ( يك ني  در مقعد زن عريان كه از روي يك ميله آويزان شده  فرو رفته است . است 

. زنان حامله شاهد شكنجه شوهران خود هستند  ) . ميگويند و در سر ديگر آن پنبه آغشته  به بنزين مي سوزد 

حد اقل يك بچه سه . ك برقي وارد مي نمايند زنان عريان را واژگون آويزان مي كنند  و به آلت تناسلي آنان شو

  . شكنجه باالي زنداني تا روز ها ادامه مي يابد  . زير شكنجه از بين برده شده است ... ماه 

       براي اجتناب از اطناب سخن از اشكال شكنجه در كشور هاي بوليوي ،اوروگوئيه ، الوادور ، پيرو ، پانامه ،  

م و بيش شباهت هاي با كشور هاي تذكار داده شده دارد ؛ در پايان اين بحث  خود داري كولمبيا و مكسيكو  كه ك

                                                                            .شد 

 ادامه دارد         

  
  


