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  2004مبر  سپت25 شنبه - گرينويچ 2721:

  پم اوتول

  تحليلگر منطقه اي بي بي سي

  نگراني فعاالن حقوق بشر از وضعيت بازداشتگاهها در افغانستان

 حقوقدانان براي حقوق بشر فعاليت ةكه پيشتر با عنوان كميت "حقوق بشر: نخست" سازمان موسوم به

مكان دهد كه از همه ليب سرخ جهاني امريكا خواسته است به سازمان صامي كرد از ارتش 

  .ي كه در افغانستان دارد بازديد به عمل بياوردئبازداشتگاهها

در اين گزارش نوشته شده كه هفت سرباز ديگر افغان نيز همراه با جمال ناصر، هفده روز در بازداشت 

  .يها بوده و مورد بدرفتاري قرار گرفته اندئمريكاا

 اخيراً به افغانستان سفر كرده و به بررسي در مورد نحوه رفتار "ق بشرنخست حقو"هيأتي از سازمان 

  .ي با بازداشتيهايشان پرداخته استئمريكاانظاميان 

 خود در ةگو كرده اند كه همگي از شكنج و اعضاي اين هيأت مي گويند با افراد زيادي گفت

  .مريكا خبر داده اندابازداشتگاههاي ارتش 

عضاي هيأت مي گويد در افغانستان با مردي سخن گفته است كه مي گويد پريتي پاتل، يكي از ا

يها بوده سرش را با كيسه اي پوشانده اند تا نتواند بشنود يا ببيند و به ئمريكااهنگامي كه در بازداشت 

دستهايش دستبند زده و سپس مجبورش كرده اند در هر دستش چوبي به وزن هفت كيلو را نگه دارد، 

 دستش مي افتاده او را كتك مي زده و مجبور مي كرده اند چوب را دوباره در دستش اگر چوب از

  .بگيرد

يها ئمريكاامرد ديگري نيز به او گفته كه بر اثر ضرب و شتم در بازداشت 

پريتي پاتل مي گويد تعداد بازداشتگاههاي  . گوشش پاره شده استةپرد

يها مي گويند؛ بيست ئيكامرامريكا در افغانستان، آن گونه كه خود اارتش 

   كنندءتاست اما آنان حاضر نيستند نام و محل اين بازداشتگاهها را افشا
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  2004 جوالي 03 شنبه - گرينويچ 42:11

  رد جديد آزار زندانيان در افغانستان بررسي مو

مريكا در افغانستان اعالم كرده اند كه بررسي بدرفتاري سربازان آن كشور با زندانيان افغان امنابع نظامي 

  . آنان آغاز شده استةدر يكي ازبازداشتگاه هاي مورد استفاد

 يده به بازرسان نيروروني در كابل گفته است كه رسيدگي به اين پئمريكاايك سخنگوي نيروهاي 

ي مستقر در ئمريكااي ئوليت حدود دو هزار تفنگدار درياؤ اياالت متحده محول شده كه مسيئدريا

اين سومين مورد از چنين تحقيقاتي در افغانستان در پي انتشار گزارش  .افغانستان را برعهده دارد

  .بدرفتاري و تحقير زندانيان عراقي در زندان ابوغريب بغداد است

ي زندان ابوغريب باعث انتقاد شديد در سطح بين ئمريكااانتشار گزارش آزار زندانيان توسط زندانبانان 

يان ئريكاماي به بررسي وضعيت بيست بازداشتگاه تحت نظر ئمريكااالمللي و تصميم مقامات نظامي 

نين، مقامات همچ .قرار است اواخر ماه جاري گزارش اين بررسي ها انتشار يابد .درافغانستان شد

سه تن از اين  .آمريكايي در حال حاضر مسئله مرگ پنج زنداني در افغانستان را در دست بررسي دارند

 .ي بودند جان دادندئمريكااافراد هنگامي كه در بازداشت نيروهاي 

*- 

 برخورد ةي با زندانيان عراقي، نگرانيها در مورد شيوئمريكاابعد از انتشار تصاويري از بدرفتاري نظاميان 

  .مريكا با زندانيان افغان افزايش يافته استاسربازان 

 از برخورد سربازان مريكا و بريتانياا ةاين نگرانيها پس از اين شدت گرفت كه مقامات ارشد اياالت متحد

  .شان با زندانيان عراقي رسماً پوزش خواستند

مريكا در افغانستان ا افزود كه شواهدي مبني بر بدرفتاري با زندانيان افغان در پايگاههاي آقاي هوتكي

مريكا به سر برده اند نيز اين بد رفتاريها ادر دست است و برخي افرادي كه مدتي در بازداشت نيروهاي 

  .د كرده انديأئرا ت

ي، تهديد شده اند كه ئمريكاااو گفت كه شماري از زندانيان بعد از آزاد شدن از بازداشتگاههاي نيروهاي 

  .حق ندارند پيرامون سوء رفتار با زندانيان، در بيرون از زندان با كسي سخن بگويند



ي التـيـنامريكادر   A I C هاي گذشته  سازمان پـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 

 
 

   

 

4 

ي بگرام شده بود كه ئه هواايگااين سازمان خواهان تحقيقات جدي تر پيرامون مرگ دو زنداني افغان در پ

  .ي استئمريكااتحت كنترل نيروهاي 

مريكا در افغانستان گفته اند كه تحقيقات در مورد مرگ حبيب اهللا و دالور دو ااگرچه مقامات نظامي 

ي بگرام تحقيقات ادامه دارد، اما سازمان عفو بين الملل چندين بار از كندي ئ افغان در پايگاه هواةتبع

  .ت انتقاد كرده استروند تحقيقا

*- 

  1386 آبان 25 - 2007مبر  نو16 جمعه - گرينويچ 11:53

  بررسيهاي تازه ادعاي تجاوز در زندان پلچرخي كابل

افغانستان، از تجاوز جنسي به زنان زنداني خبر ) مجلس نمايندگان(ولسي جرگه ت أدو روز قبل يك هي

  . اين اتهامات بحث هاي ضد و نقيضي را در كشور برانگيخت. داده بودند

  'داروهاي بيهوش كننده'

ت پارلماني افغانستان در ديداري از زندان پلچرخي كابل اعالم كرد كه در بررسيهاي خود أيك هي

 به زندانيان داروهاي بيهوش كننده مي دهند و ءوالن زندان پلچرخي ابتداؤشماري از مسه كه دريافت

  . سپس به آنها تجاوز مي كنند

فوزيه كوفي از نمايندگان مجلس كه اين قربانيان را از نزديك ديده مي گويد تجاوز جنسي در مواردي 

  . م بوده استأبا اعمال فشار و زور نيز تو

 الملل، يك گروه بين المللي دفاع از حقوق بشر، در مورد شكنجه در زندان هاي پيش از اين عفو بين

ت پارلماني افغانستان مي گويد وضعيت در زندان هاي اين أافغانستان ابراز نگراني كرده بود، اما هي

  كشور، بسيار بدتر از آن است كه در گزارش عفو بين الملل آمده است

 

  1386 آبان 23 - 2007مبر  نو14 چهارشنبه -  گرينويچ   11:16

  ادعاي تجاوز جنسي به زنان زنداني در كابل - *
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ه تجاوز جنسي عليه زندانيان والن زندان پلچرخي كابل را بؤن پارلمان افغانستان شماري از مسنمايندگا

  . زن متهم كرده اند

تي از نمايندگان پارلمان كه به تازگي از اين زندان بازديد كرده مي گويد چند تن از زنان در زندان أهي

  . پلچرخي باردار شده اند

 كه نمايندگان پارلمان مي گويند آنها در مورد وضعيت زندانها در افغانستان نگرانند و بيم آن مي رود

  . رفتارهاي مشابهي در زندانهاي واليات نيز انجام شود

اين نگراني يك روز پس از آن مطرح مي شود كه عفو بين الملل در مورد احتمال بدرفتاري با زندانيان 

  . در افغانستان هشدار داد

  'داروهاي بيهوش كننده'

والن زندان پلچرخي ؤاري از مسكه شمت پارلماني افغانستان مي گويد در بررسي هاي خود دريافته أهي

  .  به زندانيان داروهاي بيهوش كننده مي دهند و سپس به آنها تجاوز مي كنندءابتدا

فوزيه كوفي از نمايندگان مجلس كه اين قربانيان را از نزديك ديده مي گويد تجاوز جنسي در مواردي 

  . م بوده استأبا اعمال فشار و زور نيز تو

مي گويند زماني كه بيمار مي شوند و تقاضاي دارو مي كنند از ) زندانيان(آنها ": خانم كوفي مي گويد

. كلينيك، داروهاي بيهوش كننده به آنها داده مي شود و بعد مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند

شده والن زندان برده مي شوند و در چند مورد زنان باردار ؤمس) اتاق(ارد هم آنها به زور به در بعضي مو

  ".اند

ت نمي أسفانه همه جرأتعداد زناني كه در اين مورد حرف زده اند بسيار كم است و مت": او مي گويد

از زندان بيرون مي شويم، هيچ ) گروه حقيقت ياب(كنند كه در اين مورد حرف بزنند، چون وقتي كه ما 

   ". دفاعي براي آنان وجود نداردةوسيل

 در مورد شكنجه در زندان هاي -روه بين المللي دفاع از حقوق بشريك گ-پيش از اين عفو بين الملل 

ت پارلماني افغانستان مي گويد وضعيت در زندان هاي اين أافغانستان ابراز نگراني كرده بود، اما هي

  .كشور، بسيار بدتر از آن است كه در گزارش عفو بين الملل آمده است
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ل متحد در امور حقوق بشر براي خدمت در افغانستان ، سمت كارشناس سازمان ملاپريلاواخر ماه  -*

پروفسور شريف باسيوني، حقوقدان و نامزد دريافت جايزه صلح نوبل كه آخرين كسي است كه . لغو شد

 انتقاد از بازداشتگاههاي نيروهاي ةدر اين سمت خدمت مي كرده است اظهار داشت كه او به واسط

  .ز دست دادي در افغانستان، شغل خود را ائمريكاا

مريكا نوشته اند كه ا برخي از روزنامه هاي غربي، از جمله گاردين در بريتانيا و نيويورك تايمز در -*

 زندان ابوغريب ي مي زنند كه انجام آن درئدر افغانستان، دست به همان كارهاي مستقر ئمريكاانظاميان 

  .ي بزرگ تبديل شدئعراق، به يك رسوا

  نهاي بگرام و قندهار افغانستانمقايسه ابوغريب با زندا

شكنجه، بدرفتاري جنسي و تحقير زندانيان به صورتي كه در زندان ابوغريب عراق انجام مي گرفت در "

 ة، اين بخشي از گزارش روزنام"مريكا در افغانستان نيز جريان داشته استابازداشتگاههاي ارتش 

  .ي در افغانستان استئمريكاااي انگليسي زبان گاردين چاپ لندن در مورد وضعيت زندانه

ي كه افشاي اينگونه اعمال در زندان ابوغريب به ئ به خاطر رسوايئمريكااگاردين مي نويسد كه سربازان 

بار آورد، بر آنچه در بازداشتگاههاي افغانستان مي گذشت سرپوش مي گذاشتند تا از بروز مجدد خشم و 

  .انزجار در جهان جلوگيري كنند

مريكا در بگرام و قندهار افغانستان را با زندان ابوغريب عراق ا، وضعيت زندانهاي تحت كنترل اين روزنامه

ي از آزار جسمي، رفتار ئر كدام از اين زندانها، نمونه هامقايسه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه در ه

  .توهين آميز و بدرفتاري جنسي با زندانيان ديده شده است

وشش كرد مريكا كا ابوغريب در سطح جهاني رسوا شد، اما در افغانستان، ةه قضيگاردين نوشته است ك

  .ي بيشتر، بر قضاياي مشابه آن سرپوش بگذاردئتا براي جلوگيري از رسوا

  "عكسهاي شكنجه از بين برده شده است"

 آمده و ي كه از بازداشتگاهي در جنوب افغانستان به دستئعكسها"، يئ بريتانياة اين روزنامةبه نوشت

 ساختگي اعدام نشان مي ة زندانيان با چشمان بسته، در يك صحنةي را در حال شكنجئمريكااسربازان 

   ".داد، عمداً از بين برده شده است

ي بعد از ارتكاب اين اعمال با ارعاب ئمريكاا گزارش خود مي نويسد كه سربازان ة گاردين در ادامةروزنام

  . سكوت مي كردندو تهديد، زندانيان را وادار به
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  "فرو كردن چوب به مقعد زنداني"

شتگاه ارتش امريكا در  در بازداحسين عبدالقادر يوسف مصطفياين روزنامه سپس به شخصي به نام 

ي به زور او را ئمريكااي بگرام افغانستان اشاره مي كند كه به وكيل خود گفته است دو سرباز ئپايگاه هوا

  .باز ديگري يك چوب را به مقعد او فرو كرده استبر روي يك ميز خم كردند و سر

  "عكسبرداري از بدن عريان"

 گاردين از آن نام مي برد، به شخصي به نام عبدالرحمان احمد الديماوي مربوط ةمورد ديگري كه روزنام

  . ي افعانستان و گوانتانامو به سر برده استئمريكاامي شود كه مدت دو سال در بازداشتگاههاي 

ا كرده است كه طي چهل روز بازداشت در بگرام، از او با بدن برهنه و در وضعيت شرم آور عكس او ادع

  .گرفته اند و او را به مدت دو روز، در يك قفس، با طناب آويزان كرده اند

مريكا مي گويد كه به هزاران صفحه مدارك و شواهدي دست يافته است كه ازاديهاي مدني ا ةاتحادي

مريكا، پس از بررسي وضعيت بازداشتگاههاي اين نيروها در افغانستان به دست اتش  ارةبازرسان ويژ

  .آورده اند

ي با زندانيان در بازداشتگهاي اين كشور در افغانستان، زماني به يك ئمريكااموضوع بدرفتاري نظاميان 

فتارهاي ي از اين گونه رئرسانه هاي غربي، عكسها و گزارشهاموضوع جنجالي تبديل شد كه برخي 

به دنبال آن، يك افسر  .ي، با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب عراق را منتشر كردندئمريكاانظاميان 

يها بوده است، ادعا كرد كه اين نظاميان، با او نيز رفتار ئريكاماپليس افغان كه مدتي در بازداشت 

  .مشابهي كرده اند

  2005 بروري ف18 جمعه -گرينويچ  - *

  'مريكا در افغانستانانيان در بازداشتگاههاي آزار زندا'

مريكا در افغانستان ا خود گزارشي از بازداشتگاههاي نيروهاي فبروري 18 گاردين در شماره ةروزنام

  .منتشر كرده است

   مي نويسد كه به هزاران صفحه مدارك و شواهدي دست يافته استگاردين ةروزنام

ي ادست آورده و پس از يك دعوه بازداشتگاه هاي اين كشور بمريكا از وضع ات تحقيقاتي ارتش أكه هي

  .مريكا قرار داده استا آزاديهاي مدني ةحقوقي طوالني سرانجام در اختيار اتحادي
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 مي نويسد كه شكنجه، تجاوز جنسي و تحقير زندانيان به صورتي كه در زندان ابوغريب گاردين ةروزنام

مريكا در افغانستان نيز جريان داشته است و سربازان ا ارتش عراق انجام مي گرفت در بازداشتگاه هاي

ي كه افشاي اينگونه اعمال در زندان ابوغريب در جامعه جهاني به بار آورد، بر ئرغم رسوا ي عليئمريكاا

آنچه در بازداشتگاه هاي افغانستان مي گذشت سرپوش مي گذاشتند تا از بروز مجدد خشم و انزجار در 

  . عمل آورندجهان جلوگيري به

ي كه از بازداشتگاهي در جنوب افغانستان به دست آمده و سربازان ئعكسها" مي نويسدگاردين ةروزنام

 ساختگي اعدام ة زندانيان چشم بسته با ايجاد صحنةمريكا را در حال شكنجا پياده نظام 22گردان 

   ".نشان مي داد، عمدا از بين برده شدند

ي بعد از ارتكاب اين اعمال با ئمريكااگزارش خود مي نويسد كه سربازان  ة سپس در ادامگاردين ةروزنام

ارعاب و تهديد زندانيان آنان را وادار به سكوت مي كردند و روشي را كه در مورد يك زنداني در تكريت 

 اين زنداني، ةبه گفت": عراق به كار گرفته شده، بر اساس شواهد به دست آمده ذكر مي كند و مي نويسد

ي، در ئمريكااي او را آنچنان محكم به صندلي بستند كه كتفش دررفت و يك سرباز ئمريكااازان سرب

حالي كه او را مورد ضرب و شتم قرار مي داد، تهديدش مي كرد كه اگر زبانش را باز كند و در اين مورد 

اين .  ديدخواهدبا كسي حرف بزند، براي مدت طوالني در زندان نگه داشته خواهد شد و روي آزادي را ن

يك پزشك ارتش امريكا كه او را مورد .  شكايت خود را پس گرفت2003مبر سال  نو23زنداني در تاريخ 

 اين زنداني، اكتبر ةرغم آن، پروند د قرار داد اما عليأئيمعاينه قرار داده بود، صحت ادعاهاي او را مورد ت

  ".سال گذشته بسته شد

: مريكا مي نويسدازاديهاي مدني ا ةميل جعفر، يكي از وكالي اتحادي سپس به نقل از جگاردين ةروزنام

مريكا در مورد تحقيق پيرامون آزار و شكنجه توسط سربازان اين ااين مدرك نشان مي دهد كه ارتش "

  ."كشور جدي نيست

   سپس از شخصي موسوم به حسين عبدالقادر يوسف مصطفيگاردين ةروزنام

ي بگرام نام مي برد كه به كاليو استافورد اسميت، وكيل خود ئپايگاه هوادر بازداشتگاه ارتش امريكا در 

ي به زور او را به روي يك ميز خم كردند و سرباز ديگري يك چوب بيس ئمريكااگفته است كه دو سرباز 

  . بردبال را در مقعد او فرو

 از آن نام مي برد به شخصي موسوم به عبدالرحمن احمد الديماوي گاردين ةمورد ديگري كه روزنام

  . مربوط مي شود كه مدت دوسال دربازداشتگاه هاي افعانستان و گوانتانامو به سر برده است
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ر شرم آور عكس به گفته اين فرد، طي چهل روز بازداشت در بگرام، از او با بدن برهنه و در وضعيت بسيا

  .گرفته شد و در يك قفس، مدت دو روز با طناب آويزان نگه داشته شده بود

ي در ئا فرماندهي مركزي نيروهاي امريكا ازطرف اين روزنامه بفبروري 16 مي نويسد كه چهارشنبه گاردين ةدر خاتمه، روزنام

 ءما او تنها به ارسال يك پيام ازطريق پست الكترونيك اكتفاافغانستان تماس گرفته شد تا در اين باره نظر خود را ابراز دارد، ا

  .كه تحقيقاتي در اين باره جريان دارد  كرد حاكي از اين

     
    

 شدن اين عكس ها ء  ارتش نه از شكنجه هاي موجود در عراق بلكه از افشا:ول گفتؤمور مسأيك م -*

 سال بروريتبديل زندان صدام به يك شكنجه گاه، طبق گزارشات در ف. در جهان شوكه شده است

در يك گزارش سري كه در رسانه هاي نيويورك علني شده .  به اطالع كاخ سفيد رسيده است2004

. ول آنتونيو تاگو با تصوير ضبط گشته است  ؤله هاي ژنرال مس صفحه از حم53است در حدود 

بر تا و گزارش داد كه وي در اكتهمچنين بعد از افشاي اين عكس ها در جهان، ژنرال دولت در واشنگتن

 در اين باره تحقيق نموده و مدارك وحشتناكي را جمع آوري نموده است كه بيانگر اين 2003مبر دس

البته او هم . ري شاهد زنده را هم براي شهادت بر اين تجاوزات در اختيار داردفاجعه بوده و وي بسيا

آنچه مسلم است اين عكس ها بيانگر تمامي شكنجه ها . ندازد دارد ماجرا را به گردن افراد بيتالش

پيكر هاي عريان مردان : ولي تاكنون كاتالوگي كه از عكس هاي زندان بيرون آمده نشان ميدهد. نيست

ي غرق گشته و يا با آب بسيار يخ پوشيده شده و طبق گزارش در ئه بدنهاي آنان در يك مايع شيمياكرا 

همچنين طبق گزارشات، به زندانيان تجاوز جنسي . اين حالت وحشتناك به آنها ضربه زده شده است

 را به بدن صورت گرفته و در برخي مواقع زندانبانان براي گرفتن اقرار، يك نوع مايع شيميائي نوراني

  .زندانيان داخل نموده اند، تا بدينوسيله آنان را عذاب داده و به اقرار بكشانند

 نيويورك ةولين پنتاگون به گزارشي كه از سوي خبرنگار سيميور هرش در روزنامؤتاكنون از جانب مس -*

ز با ادعاي بي مريكا ريچارد مايرا گذشته سر ژنرال ارتش ةولي هفت. چاپ شده، جوابي داده نشده است

مريكا رامسفلد هم از وجود چنين ادفتر وزير دفاع . اطالعي از اين وقايع گزارش خود را تسليم دولت نمود

 .با اطالع بوده است گزارشات كه آقاي وزير همواره از تمامي اليوقايعي ابراز بي اطالعي نموده است در ح

آنها شروع كرده اند با انضباط خاصي . سكوت واشنگتن باعث عصبي شدن مقامات ارشد گشته است

ولين از اين ؤر اين نتيجه گيري خواهد شد كه مسسربازان مقصر را به بازجوئي بكشند و مطمئنا در آخ

  .وقايع بي اطالع بوده اند و تالش مي نمايند با قصر نمودن اين سربازان پرونده شكنجه ها را ببندند
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 پرآوازه و قدرتمند ةجامعه شناسي در دانشگاه بروكلي كلفرنيادر نشريپروفيسورآرلي اشميت استاد  نوشته اي از

 منتشر شده كه در زير به " نقض حقوق بشر ، قاچاق كودكان و زنداني كردن آنان  "نيويارك تايمز تحت عنوان 

  :بخشهاي آن توجه مي  نمائيم 

 16 به 18ي كودكان را از ون سن قانامريكابرخالف نورم هاي بين المللي وپرنسيپ هاي حقوق بشر وزارت دفاع  ... «

صليب .  در زندان هاي عراق و افغانستان زنداني هستند18شماري زيادي از نوجوانان زير سن ... تقليل داده است 

 زنداني 18 كودك زير سن 107  احصائيه اي را انتشار داد كه نشان مي دهد در عراق2005سرخ جهاني در سال 

مراتب بدترو غير انساني تر توصيف كرده ه  رابطه با افغانستان وضع كودكان رادر زندان ها باشميت در. مي باشند 

 پس از ، گاردينةاست و در همين رابطه نوشته كه بنا بر گزارش سيمون هرش روزنامه نگار انگليسي به روزنام

 جوان زير 900 الي 800ندهندة   تهيه شده بود نشاامريكااشغال افغانستان گزارشي كه براي رامسفيلد وزير دفاع 

. سف انگيز و زجر دهنده به سر مي برند أكه در وضعيت نهايت   در زندان هاي افغانستان هستند15 – 13سنين 

 تهيه كرده است  امريكاپروفيسر مذكور  اضافه مي كند  كه نظر به گزارش حقوق بشر و گزارشي كه وزارت دفاع 

 2002 در سال  افغانة سال13جوان  بزرگ سال صورت مي گيرد  چنانچه يك  جنسي مانند اسيران ةسوء استفاد

در آنجا با جلو گيري از .  ها دستگير و به زندان بگرام و از آنجا به گوانتانامو انتقال داده شدامريكائيتوسط 

 . ها و اعمال  غير انساني جنسي مورد آزار و شكنجه قرار گرفته استخوابيدن و ايستاده شدن ساعت 

اشميت در تجسس و كاوشهايش به گزارشهاي دست يافته كه در آن يك تحقيقات جنرال جورج في كه براي 

  سگ قالده دار امريكائي سربازان 2004 در آن چنين درج شده كه در سال . است تهيه كردهامريكاوزارت دفاع 

 تا آنان از كاري كه انجام نداده اند به  رها كرده،بدون دهن بند را در يك سلول كه دو كودك در آن زنداني بودند

 نوشته اش مي نويسد گرچه اين اطفال به جرم انتقال سالح و از همين قبيل ةاشميت در ادام. آن اقرار نمايند 

 در صد آنان سر انجام بيگناه شناخته شده اند و 90  الي 70اعمال زنداني شده اند نظر به گزارش صليب سرخ  از 

 ». هاي غير انساني آزاد گرديده اند بعد از بر خورد 

كه    يكي اين: نقطه نظر اساسي مشاهده مي شوددو CIAجانبدر رابطه با گرفتاري هاي بدون  موجب از        

 " گناهي" زماني كه  بي،  در افغانستانامريكا و شكنجه شده در زندانهاي امپرياليزم  جنايتكار هجوانان زجر ديد

را  كه از شكنجه ... زجر و شكنجه و در واقع  تخويف و) اينها( ، گردنداز زندان آزاد مي آنان ثابت مي شود و 

 تبليغ امريكا ضده ب  از روي خشم و نفرترا...   نوعيت شكنجه و فشار زندان  و، و شركاء ديده اندامريكائيگران 

 و به .آن تا دور دست ها مي رود انعكاس ة اگرچه اين تبليغ در خفا هم صورت مي گيرد ؛ مگر گستر.مي نمايند

خارجي و قالده به گردنان  ضد تجاوزگران هزعم جنايتكاران اشغالگر ، مردم دچار هراس شده  دست از مبارزه ب

 و وحشت و دهشت وكشتار هاي دسته جمعي ، تخريبات .شان مي كشند... مي خادي و اخواني وچخلقي پر

 يكسو  و به ناموس آنان و صد ها نوع جنايت سخت تكاندهنده از مردم فقير و بيچاره، دست درازي هايخانه 

 دهند از سوي ديگر بايد اثر مفيدش را هر چه زود تر  باالي  زندانيان افغان انجام مياعمالي كه  در زندان ها

 عمر  مردم دست از مبارزه و مقاومت بردارند ؛ مگر تا كنون ديده و شنيده و خوانده شد كه از  و.نمايان  سازد

مطمح نظر امپرياليزم ة  نه تنها  كدام نتيج،هشت سال سپري شده " هرچه زودتر "ننگين اين  به اصطالح 

و مبارزات  خلقهاي افغانستان در عرصه هاي  بلكه ابعاد واكنش ها  و زنجيري هايش را نداده است ؛امريكا

ن اين ييو نقطه نظر دومي تب. رده  است  مسلحانه  پهنا و ژرفاي بيشتر از پيش كسب كةشمول مبارزه مختلف ب
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  ئيهدفمندانه  شماري از اين اطفال و كودكان و نو جوانان  را كه در زندان مغزشوCIA واقعيت  است كه  

از زندان رها مي سازد تا در ميان مردم براي منافع ) يا با تطميع و شگردهاي هاي مختلفويا با تهديد و ( نموده 

آنگاه  ، در افغانستان توجه كنيمKGB كار ةبيائيد لحظه اي به شيو.  كشي نمايند  جاسوسي و خبرامريكا

تا به واليت پروان رفته بود خواهيم ديد كه دستگير پنجشيري عضو با صالحيت اين سازمان وظيفه گرفته 

  بعداً.مع نمايد مردم آن جا را زير نام ايراد بيانيه در محلي ج،توسط ساير نوكران پرچمي خلقي حاكم بر منطقه 

 مردم بي يپنجشيري يكبار موفق شد شمار زياد. نام سرباز بر مردم تاخته آنان را دستگير نمايند ه مزدوراني ب

 باالي  و در زندان پلچرخيدر خاد صدارت. را شكار نموده به زندان پلچرخي انتقال دهد  KGB ةخبر از خدع

 از آنان كه ارتباط شان با تنظيم هاي اسالمي يشمار. گرفت صورت " اپراتيف" عمليات،گرفتار شده ة اين عد

مين همكاري با ضتعدادي هم با دادن ت .  ازآنها محكوم به حبس گرديدنديو تعداد  شده  اعدامبرمالء گرديد،

ان تسلط بر اروپا از همين شيوه  نيز در دور هيتلريفاشيزم. دولت دست نشانده در خدمت خاد قرار گرفتند 

  .استفاده مي نمود )ته جمعيشكار دس(

 عزير، تصرف زندانهاي يك كشور اشغال شده، شامل نخستين و مهمترين بخش ةبلي خوانند     

روي همين منظور، امپرياليزم مانند ساير اركانهاي اساسي . عملكردهاي استعماري امپرياليزم مي باشد

     ◙.ما به دست مي گيرد آنها را مستقيةدولت، بر زندان ها نيز حاكم مي گردد و ادار

  

   
  

            در زير توجه نمائيدضميمه  اينك به 
  

  امريكائي سربازان توسط عراقيان شكنجه از گاردينو اشپيگل نامه گزارش                   
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  روز گذشته: روشنگری
  تلويزيون اس بی اس استراليا

  .عکس ھای جديدی از ابوغريب پخش کرد
  .کس ھا بسيار دلخراش استبرخی از ع

  از جمله در يکی از عکس ھا
  .يک زندانی خود را آزار ميدھد
  در يکی ديگر صورت و سينه

  .يک زندانی را با مدفوع آغشته اند
  عکس زير گلوی بريده را نشان ميدھد
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Abu Ghraib 
A detainee apparently 
 being abused at Iraq's 
 Abu Ghraib prison in 2003. 
Photograph: Reuters 
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Abu Ghraib 
A detainee apparently 
 covered in faeces at Iraq's 
 Abu Ghraib prison in 2003. 
Photograph: Getty/AFP 

 


