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شكنجه هرگز نه قابل  «اي با تایمز به جهان اطمينان داد آه  ، پرزیدنت بوش در مصاحبه  ژانویه٢٧در 
  » . دهيم ، تحویل مي آنند  مي، و نه ما آسي را به آشورهایي آه شكنجه قبول است

،  ، مهندس آانادایِي متولد سوریه، هنگامي آه از این اظهارات بوش آگاه شدMaher Ararماهر آرار
، او را در  ، مأموران آمریكایي آه به آرار به عنوان یك تروریست مظنون بودند دو سال و نيم پيش.  تعجب آرد

.  ، قرار گرفت ، از جمله شكنجه ها زیر بازجویي خشن ایي آه او ماه، ج نيویورك توقيف و به سوریه فرستادند
المثل عربي  ، به یك ضرب آرد اش را در یك گفت و گوي تلفني توصيف مي ، هنگامي آه تجربه آرار اخيرًا
اي فراموش  ي مادرت خورده شيري را آه از سينه «؛ آنقدر آه  او گفت درد غير قابل تحمل بود.  متوسل شد

  » . آني مي
 در ٢٠٠٢ سپتامبر ٢٦او در .  استMcGill التحصيل دانشگاه مك گيل  سال دارد و فارغ٣٤آرار 

اش براي تعطيالت به  ؛ او با خانواده ، دستگير شد فرودگاه جان اف آندي در حال عوض آردن هواپيماي خود
ليست مراقبت اياالت شده آه نامش در او به این دليل بازداشت .  گشت تونس رفته بود و اآنون به آانادا باز مي

، و در این مدت  او به مدت سيزده روز بازداشت بود.  ، به عنوان مظنون به تروریست قرار گرفته بود متحده
آرار گفت .  آردند ي ارتباط احتمالي او با یك تروریست مظنون دیگر پرس و جو مي مأموران آمریكایي در باره
، توسط  آرار آه رسمًا اتهامي ندارد. شناخته، اگر چه با برادر او همكار بوده است آه این فرد را به سختي مي

جت به واشنگتن .  بند زده شد و پاهایش زنجير شد و به یك جت اختصاصي منتقل گردید مأموران مخفي دست
، و  ؛ سپس در عمان آرد، توقف  ِ ایتاليا ، در شهر رم ، ادامه دادMaine ، ایالت ِمين ، به طرف پورتلند پرواز آرد

  .  فرود آمد اردن
، خود را به عنوان اعضاي  آرار گفت آه در طول پرواز شنيد آه خلبان و خدمه در ارتباط رادیویي

با توجه به این .  ها قصد دارند او را به سوریه ببرند او دریافت آه آمریكایي.  معرفي آردند»  واحد انتقال ویژه «
آند آه او را به  ، از مأموران تقاضا مي ي پليس سوریه شنيده بود ي روش وحشيانه ر بارهاش د امر آه از والدین

، در عوض  اما اسير آنندگانش به تقاضاي او وقعي ننهاده.  ، زیرا او را مطمئنًا شكنجه خواهند آرد سوریه نبرند
  . آنند ، دعوت مي شد انگيز جاسوسي آه در هواپيما نمایش داده مي او را به تماشاي فيلم هيجان

، به محلي آه بازجویان پس از یك  آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوریه بردند
ها با یك آابل الكتریكي به ضخامت دو اینچ مرتبًا بر  آن»  . شروع به ضرب و شتم من آردند «روز تهدید، 

، نگه  آرد  پنجره، آه آن را به یك قبر تشبيه مياو را در یك سلول زیر زميني بدون.  زدند هاي او مي دست
گناهي  آرد بي اگر چه او از همان ابتدا تالش مي»  . توانند آن را تحمل آنند حتا حيوانات نمي «او گفت .  داشتند

 وا تو فقط «او گفت .  آند ، اعتراف مي خواستند ، اما سرانجام به هر چه آه عذاب آنندگاِن او مي خود را اثبات آند
  » . شوي ، تو شبيه به یك حيوان مي ميدهي
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گيرد بدون  ي او را به عهده مي ، پس از آن آه دولت آانادا پرونده ٢٠٠٣، در اآتبر  ، یك سال بعد آرار
، اعالم آرد آه آشور او هيچ ارتباطي  ، در واشينگتن ، سفير سوریه عماد مصطفي.  شود هيچ اتهامي آزاد مي
، تحت  بعدًا معلوم شد آه آرار بنا بر دستوراتي از طرف دولت ایاالت متحده.   پيدا نكردميان آرار و تروریسم
این برنامه به منظور بازپس فرستادن .  ، به سوریه فرستاده شده بود» العاده انتقال فوق «یك برنامه سري بنام 

منتقدین .   تدوین شده استمظنونين به تروریسم از یك آشور خارجي به آشوري دیگر براي بازجویي و پيگرد
هاي خشن فشار آه در آمریكا  هایي اینست آه مظنونين را تحت روش ي چنين انتقال اعتقاد دارند آه هدف ناگفته

  .  قرار دهند- ازجمله شكنجه-غير قانوني است
او .  ، تحت تعقيب قانوني قرار داده است آرار، دولت ایاالت متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او

ها مظنونين را در اختيار  اگر آن.  دانند آه غير قانوني است  چون مي آنند ها شكنجه را صادر مي آن «گوید  مي
  » . آنند ها در قلمرو قانون سؤال نمي ، چرا از آن دارند

، هنگامي آه  ، اما پس از یازده سپتامبر شد ي معيني اجرا مي ، در محدوده ي انتقال در اصل برنامه
چه آه قابل شناخت است  ، این برنامه فراتر از آن زیدنت بوش جنگ جهاني عليه تروریسم را اعالم آردپر

عنوان   چه آه به آن.  شد»  یك پليدي «، تبدیل به  CIA  طبق اظهار یك مأمور پيشين سازمان سيا-گسترش یافت
شان   مانند آساني آه عليه-داد مياي شروع شد آه مواردي آوچك و منفرد از مظنونين را هدف قرار  برنامه

اي آه این   تبدیل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعریف شده-احكام خارجي مهم دستگيري صادر شده
شان  ها هرگز هيچ جرمي عليه بسياري از آن.  اصطالح آرده است»  محاربين دشمن غيرقانوني «آابينه آن را 

ي  الملل آه در تهيه گزارشي در باره ، متخصص حقوق بين Scot Horton اسكات هورتن.  اعالم نشده است
،   آمك آرده- منتشر شده توسط دانشكده ي حقوق دانشگاه نيویورك و آانون وآالي شهر نيویورك-ها انتقال

ي  ده، نماین Ed Markey ِاد مارآي.  اند  تا آنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شده٢٠٠١آند آه از سال  برآورد مي
،  Homeland Security ي انتخابي امنيت وطن مجلس از حزب دموآرات ایالت ماساچوست و عضو آميته

ها رد  ، آن از مأموران سيا ارقام را پرسيدم « او گفت.  تر آن ممكن نيست گوید آه به دست آوردن تعداد دقيق مي
  .»آنند ها قانون را اجرا مي  آه آن است ها خواهند گفت این تنها چيزي آه آن.  آردند آه جواب بدهند
، اما چند مورد اخير به خوبي نشان  العاده ناشناخته است آه قلمرو آامل برنامه انتقال فوق  با وجود آن

اي را به تصویب رساند آه   الیحه ، آنگره ١٩٩٨در سال .  اند داده است آه قانوِن ایاالت متحده را نقض آرده
ي فردي به آشوري   یا هرگونه بازگشت ناخواسته ، تسليم الت متحده مقرر بر اخراجسياست ایا«داشت  اعالم مي

گيرد  ي قابل توجه براي باور داشتن به این آه فرد مزبور در معرض خطر شكنجه قرار مي آه در آن زمينه
  » . ، فارغ از این امر آه فرد در ایاالت متحده حضور فيزیكي دارد یا خير نيست

هاي بدون دولت آه هيچ تفاوتي ميان  آند آه تهدیدات تروریست ي بوش استدالل مي ه، آابين معهذا
این .  آند هاي نظامي و غير نظامي قایل نيستند آن قدر وخيم است آه قوانين جدید و حادي را طلب مي هدف

.  ، مشاور وقت آاخ سفيدAlberto Gonzale ، آه در یك یادداشت آلبرتو گونزالس چرخش در برداشت
العاده مهمي براي توانایي به دست آوردن سریع اطالعات از  جایگاه فوق «، و  عنوان شده»  الگوي جدید «

گيري از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان  ، به منظور پيش ها هاي دستگير شده و حاميان آن تروریست
المللي  چنين بسياري از قوانين بين ماین امر ه.  دهد قایل شده ، اهميت آمتري به حقوق مظنونين مي»  آمریكایي
،  ي القاعده به مرآز تجارت جهاني و پنتاگون پنج روز پس از حمله.  برد ي جنگ را زیر سؤال مي در باره

با اشاره به »  دیدار با مطبوعات «، در برنامه تلویزیوني  Dick Cheney ، دیك ِچِني معاون رئيس جمهور
او در ادامه »  . به نوعي در سوي تاریك قضایا آار آند «دولت نياز دارد آه ، مطرح آرد آه  انداز جدید چشم
،  ؛ بدون هيچ بحثي باید در سكوت انجام گيرد ، مي چه آه در این مورد نياز به انجام آنست بسياري از آن «: گفت

.  ر است آه موفق باشيم اگر قرا-هاي اطالعاتي ما است هایي آه در اختيار سازمان و با استفاده از منابع و روش
و بنابراین براي ما حياتي است آه به طور اساسي، براي .  آنند ها در آن عمل مي این دنيایي است آه این آدم

  » .اي آه در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد مان، هر وسيله دست یابي به هدف
هاي جنایي آمریكا رعایت  ر موارد پرونده، آه د با سيستم روند حقوقي»  العاده انتقال فوق «ي  برنامه

، اغلب توسط  ، و خاورميانه ، آسيا ، آفریقا مظنونين به تروریسم در اروپا.  ، آمترین ارتباط را دارد شود مي
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 Stream Vije شوند و سپس به داخل جت مخصوصي   ، ربوده مي مأموران آمریكایي با سِر پوشيده یا با ماسك
هاي آمریكایي  این جت آه به نام یك رشته از آورپوریشين.  شوند ، برده مي وصيف آردهمانند جتي آه آرار ت
هاي  ، گواهي فرود در پایگاه در پورتلند ایاالت اورگان» تجارت خارجي بایارد«، از قبيل  ساختگي ثبت شده

وآيل در .  شوند اپدید مي، مظنونين انتقالي اغلب ن با رسيدن به آشورهاي خارجي.  نظامي ایاالت متحده را دارد
  . گردند ها مطلع نمي ها از مكان آن شود، و بسياري از خانواده اختيار بازداشت شدگان قرار داده نمي

، سوریه و اردن هستند آه تمام  ، مراآش  مصر برند مقصدهایي آه مظنونيِن انتقالي را بيش از همه مي
ق بشر ذآر شده ، و جزو آشورهایي هستند آه مظنونين ها توسط وزارت خارجه آمریكا نقض آنندگان حقو آن

ها بر قرائت  ي آن ، ظاهرًا تكيه توجيه آابينه براي فرستادن بازداشت شدگان به این آشورها.  آنند را شكنجه مي
 به ١٩٩٤آه ایاالت متحده در سال  (است »  ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه «ي مبهم در  بسيار ظریف یك ماده

، شرط الزم  به شكنجه آردن یك بازداشتي در خارج را» دليل اساسي براي باور داشتن «، آه ) رساندتصویب 
ي حقوقي وزارت دادگستري را پس از هشت سال  ، وآيلي آه دفتر مشاوره Lederman مارتين لدرَمن.  داند مي

 فرد مظنون به احتمال زیاد شكنجه دانيد ميثاق تنها هنگامي قابل اجراست آه شما مي «گوید  ، مي خدمت ترك آرد
  ». هایي براي فرار وجود دارد پس بنابراین راه.  ؟ این آافي نيست ، چه دانيد ، اما اگر شما به طور آلي مي شود مي

 Rohan  اما روهان گوناراتنا.  ي انتقال صحبت آنند ي برنامه مقامات آابينه حاضر نشدند در باره
Gunaratnaهاي تروریستي آه با چندین سازمان اطالعاتي مشاوره  نكایي در بازجویيال ، یك متخصص سري

وقتي  «گوید  او مي»  . تواند زندگي صدها نفر را نجات دهد مي «هاي خشن  ها و تاآتيك ، معتقد است آه روش دارد
؛  واهد گرفتداند آه عمليات بعدي چه وقت انجام خ آنيد، او احتماًال مي گير مي آه شما یك تروریست را دست

من با .  بنابراین ممكن است ضرورت داشته باشد آه فرد بازداشت شده را زیر فشار جسمي یا رواني قرار داد
  » ، اما گاهي اوقات تهدید به آن باید به آار گرفته شود ي جسمي موافق نيستم شكنجه

، دوجين از مظنونين  سيا خودسازمان .  این آابينه است»  الگوي جدید «برنامه انتقال تنها یك عنصر از 
آند؛ به عالوه برآورد  ي قضایي ایاالت متحده نگهداري مي را خارج از حوزه»  ي باال درجه «به تروریست با 

آابينه، هویت حداقل ده نفر از این مظنونين .  ي گوانتاناموي آوبا دارد شده آه پانصدو پنجاه بازداشتي در جزیره
، و  ، یكي از اعضاي عملياتي باالي القاعده  از جمله خالد شيخ محمد- آرده است تأیيد٩/١١را براي آميسيون

 اما تقاضاي اعضاي آميسيون مبني بر مصاحبه با -، سر طراح اصلي حمالت یازدهم سپتامبر الشبخ بن رمزي
ي از آن است گزارشات حاآ. آنند ها را در آجا نگهداري مي چنين نگفته است آه آن این مردان را رد آرده و هم

بنا به تقاضاي .   و افغانستان فعال هستند ، قطر هاي سازمان سيا در آشورهاي مختلف از جمله در تایلند آه زندان
، از مقامات صليب   شخصًا دستور داد آه یك زنداني در عراق براي چندین ماه سيا، وزیر دفاع رونالد رامزفيلد

، تا صد نفر  ِاي . آي .  به آنگره گفت آه ممكن است سيPaul Kern ، و ارتشبد پال آرن سرخ پنهان بماند
ي رفتار نسبت به سربازان و   ژوئن آه در باره١٩٤٩اصول و معيارهاي ميثاق .  بازداشتي را پنهان آرده باشد

، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را الزم دانسته تا  شوند گير مي غير نظامياني است آه در جنگ دست
، آه  آنندگان القاعده آند آه اعضا و حمایت ؛ اما این آابينه ادعا مي ها را بتوان آنترل آرد نسبت به آنرفتار 

  . گيرند ، زیر پوشش ميثاق قرار نمي بخشي از ارتش تحت حمایت هيچ دولتي نيستند
نخبه ، توسط وآالي  ي اصطالح عقلي المللي در حوزه ي بوش از اصول و معيارهاي بين عدول آابينه

، دادستان آل  گونزالس.  ، توجيه شده است التحصيل شده ي حقوِق هاروارد فارغ مانند گونزالس آه از مدرسه
ي  باره درميثاق سازمان ملل عليه شكنجه ، استدالل آرد آه  اش در پست جدید ، در جریان ابرام مسئوليت جدید

هاي آمریكایي از  ه مظنونين تروریست در بازجویينسبت ب»  ، غير انساني و خشن رفتار تحقيرآميز «ممنوعيت 
ترین مقاومت دروني  ، ترسناك آوري شاید به نحو تعجب.  تواند قابل اجرا باشد ، نمي خارجيان در آن سوي دریاها

، از جمله مأموران پر  اند ها درگير بوده نسبت به این اندیشه از جانب آساني است آه مستقيمًا در بازجویي
هاي  سال.  ها همانقدر از لحاظ عيني زیاد است آه از نظر ایدئولوژیكي نگراني آن. آي و سيا. بي.  في ا سابقه

اي براي بيرون  دارد آه به مؤثر بودن فشار جسمي، به عنوان وسيله ها را وا مي ، آن سال تجربه در بازجویي
، به علت گرفتن زندانيان  د آه آابينه بوشدهن چنين هشدار مي ها هم آن.  ، شك آنند آشيدن اطالعات قابل اعتماد

 بوش با  آابينه.  ها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند شود آه آن ، سبب مي ي قانون زیادي خارج از حوزه
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، و  ، بدون اتهام به هيچ جرمي ، بدون دسترسي به مشورت حقوقي نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود
، احتمال محكوميت صدها  براي دادگاه باشد»  شوك وجدان حقوقي «تواند   زبان قانوني ميتحت شرایطي آه به

، به خطر انداخته  ها را به عنوان شاهد، در تقریبًا هر دادگاهي در جهان تروریست مظنون، یا حتا استفاده از آن
  . است

این  «گوید  ، مي ٩/١١، معاون دادستان پيشين و عضو آميسيون  Jamie Gorelick جيمي گورليك
.  گذارید بروند دهيد یا مي در قوانين جنایي شما مظنونين را یا تحت پيگرد قانوني قرار مي.  مشكل بزرگي است

وقت در  ها را تحت پيگرد قانوني قرار دهند، شما آن ها رفتار آنيد آه اجازه ندهيد آن ن اما اگر به نحوي با آ
  » ؟ ها چه آار آنيد اهيد با آنخو شما مي. ناآجا آباد قرار دارید

، بلكه باز داشتن از حمالت دیگر  ي بوش اولویت ندارند پيگرد جنایي مظنونين تروریستي براي آابينه
آمدهاي نا  ، نكران پي اند هاي طوالني عليه تروریسم مبارزه آرده اما برخي از آساني آه سال.  است آه مهم است

 Michael ئر در ميان منتقدین، مایكل شوي.   افراطي این آابينه استمنتظري هستند آه ناشي از اقدامات
Scheuer ي انتقال آمك  ، متخصص پيشين ضد تروریسم سازمان سيا است آه براي استقرار عمليات برنامه
 دو انتقاد تند از Anonymous، و با نام مستعار   ترك آرد٢٠٠٤ئر، سازمان سيا را در سال  شوي. آرده است

، یكي از » نخوت امپراتوري «ي دولت عليه تروریسم اسالمي نوشت، آه آخرین آن تحت عنوان  ي مبارزه شيوه
  . ها بود  ترین پر فروش

، آشكارا درباره این آه  ، چندي پيش براي اولين بار آند ئر آه در شمال ایالت ویرجينيا زندگي مي شوي
او به .  ، صحبت آرد اي را طرح ریختند ، برنامه ١٩٩٠ هاي چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سال

ِاي بود . آي. ي اسالمي سي در آن زمان او سرپرست واحد رزمنده»  . آامًال از سر نوميدي شروع شد  « من گفت
 بيشتر وقت خود ١٩٩٦، در سال  واحد او.  عمليات تروریستي بود»  ، و از آار انداختن ، قطع آشف «آه آارش 
الدن و  ئر گفت مأموریت او براي سال بعد دستگير آردن بن شوي.   چگونگي عمليات القاعده آردرا صرف

 -ي آلينتون سرآار بود  آه در آن زمان آابينه-» ما به آاخ سفيد رفتيم «آورد آه  او به یاد مي.  همكاران او بود
مسئول ضد تروریسم در شوراي امنيت ملي ، آه  او اضافه آرد، ریچارد آالرك.  » ها گفتند و اقدام آنيد و آن«
آالرك حاضر نشد در این  (» ؛ ، و خودت موضوع را حل آن او به من گفت «.  اي ابراز نداشت ، هيچ عقيده بود

  ). باره اظهار نظر آند
، آه  ي جنوبي نيویورك را ، وآيل پيشين منطقه Mary Jo White جو وایت ئر مشورت مري شوي

 را دنبال ١٩٩٣ي انفجار مرآز تجارت جهاني سال  آي پرونده. بي. آوچك از مأموران افهمراه با یك گروه 
الدن دریافت آرد آه به مأموران ایاالت متحده  اي عليه بن  تيم وایت ادعانامه١٩٩٨در سال .  ، جویا شد آرد مي

با وجود .  آرد ، تفویض مي ها به آمریكا براي حضور در دادگاه را اختيار دستگيري او و همكارانش و آوردن آن
، سازمان سيا در مورد اعطاي حق روند حقوقي مندرج در قانون آمریكا به مظنونين  این از همان آغاز
، حال آن آه  هاي اطالعاتي خود را فاش آند سازمان سيا مایل نبود اسرار منابع و روش.  تروریسم محتاط بود

 از قبيل آامپيوتر -اي از حفاظت شواهد آليدي برقراري زنجيرهحتا .  طلبند دادگاه هاي آمریكا شفافيت مي
هاي  هاي خارجي ممكن بود حضور در دادگاه دولت: توانست به آساني مشكالت مهمي بوجود آورد  مي-تاپ لپ

، به خاطر ترس از فاش شدن  آمریكا براي شهادت در مورد چگونگي به دست آوردن شواهد و مدارك را
جویانه از طرف جمعيت مسلمان  هاي خارجي اغلب نگران عمليات تالفي دولت . ( ان، رد آنندش همكارِي مخفيانه

به طور .  ها هستند هاي اطالعاتي دیگر سد راه آن آرد آه گاهي سازمان سازمان سيا احساس مي).  خود هستند
سؤال آردن از یكي آي، به منظور . بي. ، وزارت خارجه مانع همكاري مشترك سيا و اف١٩٩٦مثال، در سال 

، زیرا او با دارا بودن پاسپورت دیپلماتيك از اعمال قانون آمریكا  الدن در آمریكا شد از پسر عموهاي بن
ها  دانستيم آه آن ما مي.  ما تبدیل شده بودیم به تماشاچي  «:  ئر گفت در مورد استيصال سيا، شوي.  شد محافظت مي

سازمان سيا دریافت آه »  .ها را ببریم جایي نداشتيم آن گير آنيم چون هيچ دسترا  توانستيم آن آجا هستند، اما نمي
  » . ما مجبوریم به یك عامل سوم متوسل شویم «

هاي خارجي  ي آمك ، بزرگترین دریافت آننده مصر.  ئر گفت، روشن بود آه انتخاب ما مصر بود شوي
ي سبعيت  ، پيشينه»مخابرات « و نيروي پليس مخفي آن،،  بعد از اسرائيل، و یك متحد استراتژیِك آليدي ما بود
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طبق .  ي زندانيان، مكررًا توسط وزارت خارجه تذآر داده شده بود مصر به خاطر شكنجه.  شدیدي داشت
؛ از سقف یا چارچوب در آویزان  اند بند زده شده لخت و چشم «، بازداشت شدگان ٢٠٠٢گزارشي در سال 

؛  شوند ي آهني، یا اشياء دیگر آتك زده مي زمين تماس دارد؛ با مشت و شالق، ميلهشوند و فقط پاها با آف  مي
  » . گيرند مورد تجاوز جنسي قرار مي] و[شوند  ؛ در آب سرد فرو برده مي شود ها وارد مي شوك الكتریكي به آن

ات  به ریاست جمهوري رسيد، پس از ترور انور ساد١٩٨١، آه در سال  حسني مبارك، رهبر مصر
هاي  در رأس دشمنان سياسي او اسالمي.  ، تصميم گرفت تروریسم را سرآوب آند توسط افراطيون اسالمي

، پزشكي از  ها ایمان الظواهري در ميان آن.  ها گریختند و به القاعده پيوستند افراطي بودند آه صدها نفر از آن
  . الدن شد قاهره بود آه به افغانستان رفت و سرانجام معاون بن

نهاد آردند و روشن  ي انتقال را به مصر پيش  مأموران آمریكایي برنامه١٩٩٥ئر گفت در سال  شوي
ساختند آه این برنامه منابع الزم براي تعقيب، دستگيري و جا به جایي مظنونين تروریست را در سطح جهاني 

ئر  شوي. ه را با آغوش باز پذیرفت، این اید مصر.   از جمله دسترسي به یك ناو آوچك هواپيما-در اختيار دارد
این امر هم به مقاصد آمریكایي .  زیرآي در این بود آه برخي از اعضاي باالي القاعده مصري بودند «  گفت

، و هم به مقاصد مصري تا این افراد به جایي بازگردانده شوند آه  آرد تا این افراد دستگير شوند خدمت مي
هاي خارجي  ، قانون ایاالت متحده خواستار آن بود آه سازمان سيا از دولت ياز لحاظ تكنيك» .بازجویي گردند

ئر به من گفت آه این آار انجام شد، اما او  شوي. بگيرد آه مظنونين انتقالي شكنجه نخواهند شد»  هایي تضمين «
  . آه آیا در رابطه با این قرار و مدار اسنادي امضا شد یا نه»  مطمئن نبود «خود 

، ١٩٩٥در سيزدهم سپتامبر .  این پيماِن سّري، یك رشته عمليات پنهاني شگفت انگيز دنبال شدبراساس
هاي فراري، در آرواسي ربوده  ترین تروریست ، یكي از مهم مأموران آمریكایي آمك آردند تا طلعت فواد قاسم

ده بود؛ او در دادگاه غيابي، ، پس از آشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار آر قاسم.  شود
پليس  پليس آرواسي قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمریكایي تحویل . محكوم به اعدام شده بود

هاي دریاي آدریاتيك بازجویي آردند و سپس او را به مصر  داد، و مأموران آمریكایي او را در یك آشتي بر آب
.  هيچ مدرآي دال بر این آه او محاآمه شده باشد، موجود نيست.  ان ناپدید شدجا ناگه قاسم در آن. بازگرداندند

ما معتقدیم آه  «نویسد، گفت آه  ي مسایل حقوق بشر مي نگار مصري آه در باره الحماالوي، یك روزنامه حسام
  » . او اعدام شده است

.   بود١٩٩٨شد، در تابستان سال تر آه در تيرانا، پایتخت آلباني انجام  یكي دیگر از عمليات استادانه
سازمان سيا براي سرویس اطالعاتي آلباني تجهيزات شنود فراهم » وال استریت ژورنال«اي در  طبق مقاله

نوارهاي مكالمه به انگليسي ترجمه شده و .  هاي رزمندگان اسالمي مظنون را آنترل آنند آورد تا تلفن مي
.  الدن، هستند هاي طوالني با ظواهري معاون بن وارها محتوي بحثآنند آه این ن مأموران آمریكایي آشف مي

گذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حكم دستگيري شاوآي سالمه  ایاالت متحده مصر را براي آمك زیر فشار مي
، طي چند ماه بعدي، نيروهاي امنيتي »وال استریت «ي  طبق مقاله. آند ها را صادر مي عّطيه، یكي از رزمنده

گير  رسانند و عّطيه و چهار نفر دیگر را دست ا همكاري مأموران آمریكایي، یك مظنون را به قتل ميآلباني ب
شوند، سپس با  شوند، و به یك پایگاه هوایي دورافتاده برده مي بند زده مي شوند، چشم این افراد بسته مي.  آنند مي

اش   داشت آه بعلت شوك الكتریكي آلت تناسليعّطيه بعدًا اظهار. گردند جت براي بازجویي به قاهره اعزام مي
دو نفر دیگر از .  هاي آثيف نگهداشته شده ، از پاهایش آویزان شده، و در یك سلول تا زانوانش در آب آسيب دیده

  . مظنونين، آه در دادگاه غيابي به اعدام محكوم شده بودند، به دار آویخته شدند
» المللي اسالمي جهاد ي بين جبهه «اي از   چاپ لندن، نامهي عربي زبان ، یك روزنامه١٩٩٨ اوت ٥در 

 تهدید به اقدام -»فهمند ها مي زباني آه آن« به -منتشر آرد آه در آن ایاالت متحده را به خاطر عمليات آلباني
 و هاي آمریكا در آنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دویست و بيست دو روز بعد، سفارت. جویانه آرده بود تالفي

  . چهار نفر آشته شدند
ترین مقصد  اما عمومي.  ایاالت متحده اما، انتقال مظنونين تروریست را به آشورهاي دیگر ادامه داد

انگيزي نزدیك  هاي اطالعاتي آمریكا و مصر، به نحو شگفت مشارآت ميان سرویس.  چنان مصر باقي ماند هم
ها قصد دارند از بازداشت شدگان  ز صبح سؤاالتي را آه آنتوانستند هر رو ها مي ئر گفت، آمریكایي شوي: بود
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خواستند آه  ها مي ئر گفت، آمریكایي شوي.  ها را شب دریافت آنند بشود، به بازجوهاي مصري بدهند، و جواب
ما هيچ وقت به  «.  ها این درخواست را رد آردند ، اما مصري ها خودشان مستقيمًا از مظنونين سؤال آنند آن

  » .  زمان با هم در یك اتاق نبودیمطور هم
او .  آرد هاي اوليه را حمایت مي آه این انتقال» یك روند قانوني وجود داشت «،  آند ئر ادعا مي شوي

،  پيش از آن آه یك مظنون دستگير شود. شد به طور غيابي محكوم شده بود گوید هر مظنوني آه توقيف مي مي
مشاور حقوقي سازمان سيا هر یك از . ردي معادل یك ليست اتهامات بودشد آه شامل موا اي تهيه مي پرونده

گناه  شد آه از انتقال افراد بي گوید این سيستم موجب مي ئر مي شوي. آرد نهادي را امضا مي عمليات پيش
ادي داد آه ما اقدامي بكنيم مگر آن آه مدرك م  هرگز  اجازه نميLangley النگلي «گوید  او مي.  جلوگيري شود

نه با اندیشيدن آه بهترین   «-گرفت ها با شتاب انجام مي آند آه بعالوه، انتقال او تأآيد مي» .داشت وجود مي
  » .سياست بود

ها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروریست به  از یازدهم سپتامبر به بعد، با باال رفتن تعداد انتقال
هاي این روش برخورد با مسئله، خود را نشان  ها و ضعف تيطور نامحدود در جاهایي مانند گوانتانامو، آاس

گزاران به این نيندیشيده  خواهيم این افراد را براي هميشه نگهداریم؟ سياست آیا ما مي «پرسد  ئر مي شوي. دادند
 ها را به بودند آه با این افراد چه آار باید آرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامي آه آشف خواهد شد آه ما آن

او گفت، هنگامي آه حقوق یك » .گویند ها ناسزا مي ایم آه محافل جهاني حقوق بشر به آن هایي تحویل داده دولت
او اضافه . او را در نظام دادگاهي بازگردانيد» توانيد شما مطلقًا نمي «بازداشتي را مورد تجاوز قرار دادید، 

  ». ایم، یك آابوس خلق آرده است ه ما انجام دادهچه آ تمام آن. توانيد او را بكشيد هم چنين نمي «آرد، 
آي به نام .بي .، ایالت نيوجرسي، یك مأمور پيشين افTrenton در یك روز سياه زمستان در ترنتون

 آه بعلت بيماري آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، این ایده آه یك مأمور Dan Coleman دن آلمن
ِاي عمليات .آي.گفت سي آلمن مي. آرد  انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر ميِاي اآنون از عمليات.آي. سي

ي روزگار محو  ها از صفحه ها عاشق این بودند آه این آدم آن «او گفت .  انتقال را از همان آغاز دوست داشت
  » .آردند ها به این آار افتخار مي آن.  ها خبري شنيده نشود شوند، و هرگز دو باره از آن
هاي آنيا  ي حمالت به سفارت ي ضد تروریسم، از جمله پرونده ، با سيا در برنامه آلمن به مدت ده سال

ها بر روابط  سبك و روش آار تفتيش او، آه هدف را در بازجویي.  و تانزانيا، همكاري نزدیك داشته است
 بعضًا به خاطر آن آه دولت قصد -دآرد، پس از یازدهم سپتامبر آهنه شده بو ساختگي با بازداشت شدگان بنا مي
اي  معهذا برخورد صبورانه. گيري از حمالت آتي، هر چه زودتر بيرون بكشد داشت اطالعات را، براي پيش

در مورد پرونده . آورد اي به بار مي هاي عمده ، موفقيت شد آه توسط آلمن و مأموران دیگر به آار گرفته مي
آه چهار نفر از اعضاي عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنایي محكوم ها آمك آردند  گذاري سفارت آن بمب

آي بيرون .بي.اعترافاتي آه مأموران اف. ها به اتهامات جدي تروریستي اقرار آردند شوند؛ هر چهار نفر آن
القاعده، ي  بهایي در باره  به پایان رسيد، اسناد عمومي گران٢٠٠١آسيدند و هم چنين خود دادگاه آه در ماه مه 

گذاري آن، ساختمان دروني آن، و مقاصد آن براي بدست آوردن  ي مكانيسم پایه از جمله جزئياتي در باره
  » .بدبختانه رهبري سياسي در واشينگتن توجه الزم به موضوع نكرد . ( هاي آشتار همگاني، فراهم آورد سالح

سر بزرگ او یك رنجر نظامِي پيشين پ. اي تابع قانون طرفي سياسي و روحيه آلمن فردي است با بي
 آابينه ي بوش دچار مشكل الگوي جديدبا وجود این، آلمن در مورد . است آه در افغانستان خدمت آرده است

ي انتقال همان قدر بد است  گوید برنامه او مي» . ساالري پيدا آرده است شكل دیوانه«گوید، شكنجه  او مي. است
اآنون، به  «دهد،  او توضيح مي» .اما پس از آن، واقعًا غير قابل آنترل شد «د، آه پيش از یازدهم سپتامبر بو

آنيم، و  گير مي ها را دست آدم. داریم ها را نگه مي ها را به آشورهاي سوم بفرستيم، خودمان آن جاي آن آه آدم
سازد آه  شان مياو خاطر ن» .این یك مشكل عظيم است. آنيم ها را در آشورهاي سوم محبوس مي خودمان آن

اي، برقرار  جا یك پروسه در آن «گوید  او مي.  مصر، حداقل یك نظام قانوني استقرار یافته دارد، هر چقدر خشن
ایم آه این   و ما تصميم گرفته-جا نداریم ي ماچيست؟ ما هيچ روشي غير از قوانين خودمان در آن بود، اما پروسه

  »حرف نزني تو را خواهيم آشت؟) ١(؟  حاال، هونما چه هستيم. قوانين را نادیده بگيریم
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او مورد .  آند آلمن مي گوید از همان آغاز برنامه انتقال، شكي وجود نداشت آه مصر شكنجه مي
.  گذاري اول مرآز تجارت جهاني دست داشت و به مصر فرار آرد آورد آه در بمب مظنوني را به یاد مي

 از سرتا انگشتان پا، مثل موميایي، -ها او را تحویل دادند د و مصريایاالت متحده برگشت او را درخواست آر
در موردي دیگر، یك مصري آه در ارتباط با القاعده توسط مأموران  . (پيچيده شده بود) ٢(با نوار چسب

مصري در قاهره ربوده و زنداني شده بود، در یك دادگاه تروریسم با دولت آمریكا همكاري آرد و تا روزي آه 
او را براي چندین روز به توالت زنجير آرده . هاي آمریكایي آزادي او را تأمين آردند، در زندان بود یپلماتد

  .)آردند بودند و نگهبانان روي او ادرار مي
براي دولت ایاالت متحده ممكن است دشوار باشد آه تحت چنين شرایطي مظنونين را با توجيه قانوني 

رسد آه  به نظر مي «گوید آه از یازدهم سپتامبر به این طرف، سازمان سيا،  ن مياما آلم. به مصر اعزام دارد
گوید،  او مي» .آند، و خارج از ایاالت متحده، توانایي فوق قانوني دارد آند تحت قوانين متفاوتي عمل مي فكر مي

چه  هر آن. گوید ها نه مي ه آني عمومي بزرگي دارند آه ندرتًا ب ها دفتر مشاوره اند آه آن به او گفته «مأموراني 
  ».گيرد همه چيز در آن سوي دریاها انجام مي. ها انجام دهند درست است آن

اند عصباني بود آه معيارهاي بازجویي ضد تروریسم را  آلمن نسبت به وآالیي آه در واشينگتن نشسته
هایش را  اند با آسي آه لباس ردهآیا هيچ یك از این اقایان هرگز سعي آ «پرسد،  او مي. اند باز تعریف آرده

او، هرچه آه تو بخواهي . اند، صحبت آند؟ این آدم خجالت زده است، تحقير شده است، و سردش است آنده
گوید او آموخته  آلمن مي» .این اطالعات هيچ ارزشي ندارد. هایش را پس بگيرد بشنوي خواهد گفت تا لباس

شان است، حتا اگر  یك رابطه شخصي ميان« فتار آند آه گویي ترین مظنونين طوري ر است آه حتا با زبون
گوید بسياري از مظنونين آه او بازجویي آرده، انتظار داشتند آه شكنجه  او مي» .ها را تحمل آني نتواني آن

گوید، رعایت  آلمن مي. شوند، و حيرت آردند از این آه متوجه شدند تحت نظام آمریكایي صاحب حقوق هستند
چنين دریافته آه آگاهي متهم از حق  او هم. آند و نه آمتر نوني، زنداني را بيشتر موافق و همراه ميروند قا
وآالي مدافع . ي قانوني، نه تنها به نفع مظنونين، بلكه هم چنين به نفع مأموران مجري قانون است مشاوره

آلمن . دعا، با دادستان همكاري آنندهاي مورد ا آنند آه به خاطر تبادل توافق مرتبًا زندانيان را تشویق مي
آسي همكاري . این طبيعت انساني است. دهند آه راه نجات وجود دارد وآال به زندانيان نشان مي «گوید،  مي
از آن گذشته، تو . گري آارآیي ندارد وحشي«آند،  او اضافه مي» .آند مگر آن آه دليلي براي آن داشته باشد نمي

  ».يده روح خود را از دست مي
ي بوش از معيارهاي بازجویي، تقریبًا به طور آامل بدون اطالع افكار عمومي  بازتعریف آابينه

یكي از اولين مقامات رسمي آه به این تغيير در رویكرد اشاره آرد، آوفر بالك بود آه در آن . صورت گرفت
هاي اطالعاتي پارلمان و  ، آميته٢٠٠٢ سپتامبر ٢٦او، در . زمان مسئول ضد تروریسم در سازمان سيا بود

ي به شدت طبقه  حوزه«ها  گيري و بازداشت تروریست سنا را خطاب قرار داده و خاطر نشان ساخت آه دست
 بود و یك و ٩/١١چه آه شما نياز دارید بدانيد اینست آه یك و قبل از  آن «او اضافه آرد، . اي است شده» بندي

  ».اند درآوردهها را  ، دستكش ٩/١١، پس از  ٩/١١پس از 
هاي حقوقي دروني بود، آه اآنون شناخته  اي از یادداشت براي درك بنيادهاي این تغيير روش، مجموعه

هایي مانند مرآز قوانين و امنيت ملي  ها به بيرون درز آرد، برخي دیگر توسط گروه  برخي از آن-اند شده
ي  ه آوچك بازها از وآالیي توليد شده آه با انگيزه بيشتر این اسناد  توسط یك گرو . دانشگاه نيویورك علني شد

ي حقوقي وزارت دادگستري و در دفتر آلبرتو گونزالس، مشاور آاخ سفيد،  سياسي براي آار در دفتر مشاوره
.  ، معاون آمك دادستان وقت بودJahn C. Yoo یو  ، جان سي سرپرست نویسندگان این اسناد. اند انتصاب شده

ي حقوق دانشگاه یيل و آارمند  التحصيل مدرسه آند، فارغ دانشگاه برآلي حقوق تدریس ميیو آه اآنون در (
آند آه او در  هاي دروني به رئيس جمهور توصيه مي ي یادداشت مجموعه.)  پيشين قاضي آالرنس توماس بود

ضو انجمن ها ع یو، سال. ي خود، جنگ عليه ترور، تقریبًا آزادي عمل بدون آنترل دارد اجراي برنامه
. آنند الملل با نظر شك نگاه مي آار تشكيل شده و به حقوق بين ها بوده آه از روشنفكران محافظه فدارليست

یكي از . ، فرصتي بود تا نظرات سياسي خود را به عمل درآورند یازدهم سپتامبر براي او و دیگران در آابينه
برج دو قلو هنوز داشت  «: آورد  روزها بياد ميوآالي پيشين وزارت خارجه حال و هواي آابينه را در آن
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»  مرده یا زنده «فرمانده آل قوا آلمات .  و قابل فهم-لحن در آن باال پرخاشگر بود. جو ُپر تنش بود. سوخت مي
. فرستد ها مي سپارد یا عدالت را به سراغ آن ها را به عدالت مي آرد آه تروریست برد و عهد مي را به آار مي

  » .شم بوداش خ همه
بالفاصله پس از یازدهم سپتامبر، یو و سایر وآالي آابينه به بوش توصيه آردند آه او مجبور نيست 

این وآال توقيف شدگان را نه به . هاي مبارزه عليه ترور، به ميثاق ژنو گردن بگذارد در رفتار با بازداشتي
 بلكه به -شوند ي ميثاق محافظت مي ه وسيله دو دسته از افرادي آه ب-عنوان غير نظاميان یا زندانيان جنگ

دستورالعمل نه تنها شامل اعضاي القاعده و حاميان آن، بلكه . طبقه بندي آردند» محاربان غير قانوني«عنوان 
» دولت ساقط «آنند، این آشور یك  شد، زیرا و آن طور آه یو و سایر وآال استدالل مي شامل آل طالبان نيز مي

الملل آه دفاع  ، یك متخصص حقوق بينEric Lewisاریك لوئيس . گرفت ميثاق قرار نميبود آه زیر پوشش 
وآالي آابينه یك طبقه بندي نوع سوم  «گوید  چند نفر از بازداشت شدگان خليج گوانتانامو را به عهده دارد، مي

  ».اند اند و آن را خارج از قانون قالب گرفته  خلق آرده
. ي بوش بجنگد، و باخت  ميثاق ژنو حمایت آند و عليه وآالي آابينهوزارت خارجه تصميم گرفت از

به طور  «آند آه تحليل یو  ، مشاور حقوقي وزارت خارجه، استدالل ميWilliam Taft IVویليام تفت چهارم 
تواند ميثاق ژنو را نادیده  ي این آه رئيس جمهور مي  یو گفت آه بحث او دربارهتفت به»  جدي قابل ایراد است

دولت  «تفت این بحث یو، آه افغانستان به عنوان یك .  است»  مغشوش «و »  نادرست «، » غير قابل دفاع «بگيرد 
االت متحده قبل، موضع رسمي ای «او نوشته است آه . آند گيرد، را رد مي زیر پوشش ميثاق قرار نمي» ساقط

تفت هم چنين به یو »  .در طول و پس از وضعيت طغياني طالبان چنين بود آه افغانستان یك دولت قانوني است
تواند  هشدار داد آه اگر ایاالت متحده مبارزه عليه تروریسم را بيرون از ميثاق ژنو ببرد، این امر نه تنها مي

شان از جمله آشتار به   و بنابراین به خاطر جرائم-حروم سازدسربازان ایاالت متحده را از حمایت ميثاق م
پيمان » نقض فاحش «تواند توسط آشورهاي دیگر به   بلكه رئيس جمهور بوش نيز مي-محاآمه آشانده شوند

تفت یك نسخه از یاداشت خود را به گونزالس فرستاد، به این .  نامه متهم، و به خاطر جرائم جنگي محاآمه شود
ي بلند باال به تفت  در فاصله چند روز، یو یك ردّیه.  رئيس جمهور از نارضایي او اطالع حاصل آنداميد آه
  .فرستاد

وآيل پيشين . سایرین در آابينه از این نگران بودند آه وآالي رئيس جمهور خود سرانه عمل آنند
ز بزنند، بدون توجه به این آه باید صداي خردمندي باشند و برخي مواقع ترم وآال مي «گوید  وزارت خارجه مي

این نيست آه به . شغل ما اینست آه ترن را روي خط نگهداریم. مشتري چقدر مایل است چيز دیگري بشنود
چيزي به عنوان فرد  «او ادامه داد » توان قانون را نادیده گرفت؛ هایي است آه مي رئيس جمهور بگویيم این راه

ها مبارزان را در همه چيز، از  نامه مقاوله. چنين چيزي بي معني است. دحمایت نشده در ميثاق ژنو وجود ندار
این وآيل گفت آه تفت مصرانه از یو »  .اند هاي محلي، تحت حمایت قرار داده هاي جهاني گرفته تا شورش جنگ

ر توسط بقيه جهان به عنوان یك جنایتكا «و گونزالس خواست آه به رئيس جمهور بوش هشدار بدهند آه او 
اش را گرفته  شاید به این دليل آه بوش، پيشاپيش تصميم. ، اما تفت آن را نادیده انگاشت» جنگي دیده خواهد شد

 تصميم گرفته بود آه ميثاق ژنو ٢٠٠٢ ژانویه ٨طبق نظر مقامات باالي وزارت خارجه، بوش در تاریخ . بود
  . خود را براي یو بفرستد سه روز پيش از آن آه تفت یاد داشت-را به حال تعليق در آورد

اعالم قانوني رسمي وضعيت دستگير شدگان از طرف واشينگتن، با زحمت بسيار زیادي انجام شد تا 
العمل آتبي انتشار  ، پرزیدنت بوش یك دستور٢٠٠٢به طور مثال، در فوریه . چندین مفر در آن گنجانده شود

شود، اما با تمام توقيف  ژنو شامل مبارزه عليه ترور نميداشت اگر چه او یقين دارد آه ميثاق  داد آه اظهار مي
آند آه تنها به  اما قرائت نزدیك و دقيق از این دستورالعمل، آشكار مي. برخورد شود» انساني «شدگان باید 

هاي  این معافيت، به سازمان سيا اجازه داد تا شيوه.   نه به مقامات سازمان سيا-بازجویان نظامي ارجاع دارد
، یادداشتي ٢٠٠٢عالو بر این، در اوت . جویي، از جمله انتقال را، تا مرز شكنجه ادامه داده و به آار بگيردباز

 امضا شده، Jay S.Bybeeبي  باي. ي دستيار دادستان آل جي اس آه عمدتًا توسط یو نوشته شده اما به وسيله
برابر با شدت دردي آه با جراحات  «شد آند آه شكنجه الزم است با قصد وارد آوردن  دردي با استدالل مي

طبق »  .جدي فيزیكي، از قبيل از آار افتادگي یك عضو، ناتواني آارآرد عضوي، یا حتا مرگ همراه است
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دهد آه سازمان سيا  ي وآالي آابينه صادر شده، اجازه مي اي در تایمز، یك یاداشت سري آه بوسيله مقاله
آه مظنون در آن تا نزدیك به خفگي، نگهداشته » ي آب بشكه  « از جملههاي بازجویي بدیع به آار برد،  روش

دانشگاه نيویورك براي بازماندگان / و  رئيس برنامه بلوAllen Keller دآتر آلن آلر. شود شده و فرو برده 
ند، ا شكنجه، به من گفت آه او تعدادي از این قبيل افراد را آه تحت چنين اشكالي از شبه خفگي قرار گرفته

ها  او گفت، برخي از قربانيان، پس از سال. او معتقد است آه این عمل در واقع شكنجه است.  معالجه آرده است
تواند بگيرد، و هر وقت باران ببارد، دچار  یكي از این بيماران دوش نمي. هنوز دچار آسيب رواني هستند

رسد آه توجيه آابينه از  به نظر مي» .ستي وحشتناآي ا ترس از آشته شدن، تجربه «او گفت . شود وحشت مي
در اواخر . هاي سلسله مراتب فرماندهي گسترش یافته است ترین رده رفتار خشن با بازداشت شدگان، تا پایين

آور و مضحك آزاد  ي اعجاب هایي آه گرفته شده بود، شيوه ، در زندان ابوغریب عراق، عكس٢٠٠٣سال 
پس از آن آه این افتضاح علني شد، وزارت دادگستري . ده را ثبت آرده بودزندانيان توسط سربازان ایاالت متح

بي به طور خالصه به آن اشاره شده بود، مورد تجدید نظر  تعریف محدود از شكنجه را آه در یادداشت باي
ما ا. آرد تري ممنوع مي ها، به نحو قوي قرار داده، زباني بكار برد آه آزار فيزیكي را در جریان بازجویي

در چند ماه گذشته، رهبران . ي قانون گذاري به نفع آنترل سيا جنگيد هاي قوه آابينه به شدت عليه تالش
جمهوري خواهان به اصرار و خوست آاخ سفيد، دو تالش در سنا را آه براي ممنوع آردن سازمان سيا از 

 دیگري در پارلمان به منظور تالش. هاي خشن و غير انساني شكنجه انجام گرفت، خنثي ساختند آاربرد روش
  . شد، نيز با شكست مواجه شد ي پارلمان، رهبري مي العاده، آه به وسيله مارآي، نماینده تشریح انتقال فوق

قدر  چرا براي مردم این «: ي تلفني آه اخيرًا با یو داشتم، او را بسيار آرام و مطمئن یافتم در یك مكالمه
گيرد؟   بندي از رفتار وجود دارد آه تحت پوشش نظام حقوقي قرار نميدشوار است بفهمند آه نوعي تقسيم
تاجراِن بردگان، چه آساني بودند؟ . جنگيدند ها به نمایندگي از هيچ ملتي نمي دزدان دریایي چه آساني هستند؟ آن

اي  انين ویژههيچ گونه قو. هاي بسيار بدي بودند آه تحت حمایت قانون قرار نداشتند ها آدم از نظر تاریخي، آن
اگر شما یك محارب غيرقانوني بودید، سزاوار نبودید آه . ها وجود نداشت براي محاآمه یا زنداني آردن آن
با قاتالن  «: یو با اشاره به سوابق این امر، براي دفاع از مواضع خود، گفت» .قوانين جنگي از شما حمایت آند
ي  او گفت، نكته» .گاه نظامي محاآمه شدند، و اعدام گردیدندها در یك داد آن. لينكلن هم به همين روش عمل شد

  » .ي غير نظامي یا سرباز دقيق نيست ي ساده طبقه بندي دوگانه قابل بحث در ميثاق ژنو این است آه 
تواند زماني آه  گوید آه قانون اساسي به پرزیدنت این قدرت نامحدود را بخشيده آه مي یو، هم چنين مي

 موضعي آه اختالف با -ي سازمان ملل عليه شكنجه را باطل آند آند، پيمان نامه  عمل ميدر دفاع از ملت
بستن  «آند، گنگره قدرت  آن طور آه یو به موضوع نگاه مي. آند بسياري از دانش پژوهان را ترسيم مي

این امر در  «دهد  او ادامه مي. ندارد»  هاي پرزیدنت را در رابطه با شكنجه به عنوان یك تاآتيك بازجویي دست
گوید اگر  یو مي» .توانند مانع دستور پرزیدنت به شكنجه شوند ها نمي آن. قواست آرد فرمانده آل قلب عمل

پرزیدنت قادر بود به عنوان فرمانده آل قوا از قدرت خود استفاده ناصحيح بكند، راه حلي آه قانون اساسي 
، همراه ٢٠٠٤معتقد است آه پيروزي پرزیدنت بوش در انتخابات یو . آند، احضار او به دادگاه بود نهاد مي پيش

او گفت »  .ها با گونزالس آه در آنگره بوجود آمد، اثبات آرد آه بحث پایان یافته با چالش ضعيف دموآرات
  ».اند مردم رفراندوم خود را آرده. موضوع دیگر فوت شده «

هاي باالي القاعده به نام  ي خود، یكي از ردهیازده سپتامبر، آمریكا اولين زندان «چند ماه پس از 
آرد، و  الدن را در خالدِن افغانستان اداره مي او آمپ آموزشي تروریستي بن. ال ليبي را به دست آورد الشيخ ابن

 معروف به Richard Reidزآریاس موسوي آه در توقيف امریكا بود و ریچارد رید . در پاآستان دستگير شد
آي در نيویورك، جك .بي .ي اف در دفتر حوزه. اند هر دو مدتي را در آمپ خالدن گذراندهانداز آفشي،  بمب

آند تا روال قانوني امور را در  آند، تالش مي  با آژانس آار مي١٩٧٢ مأموري آه از Jack Cloonanآلونن 
. ا یك دیگر رقابت دارندآي براي در اختيار گرفتن پرونده ي ليبي ب.بي.مأموران سيا و اف. افغانستان آنترل آند

ي  نه پرونده «آند آه  آند، گفت احساس مي هاي تروریسم آار مي هاست با دن آلمن روي پرونده آلونن آه سال
او مصمم است آه شهادت ليبي را به عنوان » .ي رید، هيچ یك لقمه ي دندان گيري نيستند موسوي و نه پرونده

آیي خود در افغانستان سفارش آرد آه ليبي را محترمانه .بي.ن افاو به همكارا. ها حفظ آند شاهدي عليه آن
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جا، در دفتر من در نيویورك، این  و طوري رفتار آنند گویي درست در این «مورد سئوال و جواب قرار دهند، 
ا ه به آن. آرد ها روي یك خط امن صحبت مي به خاطر دارم آه با آن «آورد آه  او بياد مي» .گيرد آار انجام مي

اي باشد، اما  ممكن است روش آهنه. گفتم یك لطفي به خودتان بكنيد؛ حقوق قانوني این آدم را برایش قرائت آنيد
ممكن است ده سال طول بكشد، اما اگر این آار را نكنيد، . اگر ما این آار را نكنيم، به بيرون درز خواهد آرد

آنيم درست   درخشان آن چيزي است آه ما احساس ميي این نمونه. به شما و به اعتبار اداره صدمه خواهد زد
  ».است

آي حقوق ليبي را به اطالع او رساندند و نوبت به مأموران سيا رسيد آه او .بي.همكاران آلونن در اف
اند،  ها مناسبات خوبي با ليبي بودجود آورده آي دریافتند آه آن.بي.بعد از چند روز مقامات اف. را بازجویي آنند

تري به آار  گوید و احتياج است آه روش خشن ه مأموران سيا احساس مي آردند آه او دروغ ميحال آن آ
  .گيرند

اند آه با  او را در افغانستان مشاهده آرده. رغم تمایل آلونن، سيا  ليبي را به مصر انتقال داد علي
آلونن آه . اند آرده ك هواپيما ميبند زده و پاهاي پابند زده و دهان بسته شده با نوار چسب سوار ی هاي دست دست

اقًال ما اطالعات را با روشي گرفتيم آه وجدان دادگاه  «گوید  آي بازنشسته شده، مي.بي. از اف٢٠٠٢در سال 
او اضافه آرد » .چه آه ما آردیم، مجبور به انتقام گرفتن نيست و هيچ آس به خاطر آن. آند را دچار شوك نمي

  ».توانيم رهبري آنيم، و نه فقط با زور ارتش ان دهيم آه ميما نياز داریم به جهان نش «
با این حال، او به نحو آشكاري نقش . آي رد او را گم آرد.بي.پس از آن آه ليبي به مصر برده شد، اف

 ٢٠٠٣ي مهم آولين پاول، وزیر امور خارجه، در شوراي امنيت سازمان ملل، در فوریه  قاطعي در خطابه
در این سخنراني، پاول نامي از ليبي . دستانه عليه عراق ایراد آرد ي جنگ پيش آه دربارهبازي آرد؛ سخناني 

هاي آموزشي القاعده  یك عامل عملياتي تروریست ارشد آه مسئول آمپ «نبرد، اما او به جهان اعالم آرد آه 
 آه دو عضو عملياتي نهاد آرده بود به مقامات آمریكایي گفته است آه صدام حسين پيش» در افغانستان بوده

  .آموزش دهند» هاي شيميایي یا بيولوژیكي سالح «القاعده را براي به آار بردن 
ي نيوزویك گزارش دادآه ليبي، آه سرانجام از مصر به خليج گوانتانامو انتقال  در تابستان گذشته، مجله

. هاي خود را تكذیب آرد  آرد، گفتهاي بود آه پاول به آن استناد داده شد، و منبع اطالعاتي اتهام آتش افروزي
 اعالم آرده بود آه هيچ ٩/١١در همين زمان، اولين سال اشغال عراق توسط آمریكا گذاشته بود و آميسيون 

دن آلمن هنگامي آه شنيد . اي دال بر روابط عملي ميان صدام و القاعده وجود نداشته است مدرك شناخته شده
براي بازجویان مسخره بود آه تصور آنند ليبي  «او گفت . ار نفرت شداعترافات ليبي آاذب بوده است، دچ

او هيچ . آرد او یك آمپ را اداره مي. ها بگویم توانستم این را به آن من مي. دانسته ي عراق مي چيزي در باره
ا هيچ هایي را آشف آنيم، ام آوردند آه ارتباط مقامات آابينه هميشه بر ما فشار مي. آاري با عراق نداشت
هرگز . اند اند اینست آه او را آتك زده ها اطالعات نادرستي بدست آورده دليلي آه آن. ارتباطي وجود نداشت

  ».توان با این شيوه اطالعات درستي از آسي درآورد نمي
نظران شكنجه، درون و بيرون دولت، توافق دارند آه شكنجه و اشكال فشار جسمي  اغلب صاحب

به طور . مسئله این است آه این اقاریر الزامًا حقيقت نيستند. ود آه اقاریري گرفته شودش تر، موجب مي مالیم
ي آمریكا براي آزادي به انگلستان فرستاده  مثال، سه نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو آه سال گذشته بوسيله

یكایي گرفته شده، با گروهي از ي بازجویان آمر ها در یك ویدئوي تار، آه بوسيله اند آه آن شدند، اعتراف آرده
لندن، مأموران اطالعاتي » ابزرور  «طبق گزارش . اند الدن در افغانستان ظاهر شده همراهان در دیداري با بن

اند در زماني آه ویدئو توليد شده،  اند و ثابت آرده انگلستان با در دست داشتن شواهدي به گوانتانامو رفته
اند تا به  ها را مجبور ساخته اند آه آن توقيف شدگان به مقامات انگليسي گفته. اند زیسته متهمان در انگلستان مي

  .دروغ چنين اعترافاتي بكنند
ایاالت متحده به  «، سفير پيشين انگليس در اوزبكستان، به من گفت آه Craig Murray آریگ موري

او . اند بيرون آشيده شده است ه شدهآه از مظنونيني آه شكنج» گيرد ها مي ميزان زیادي اطالعات از اوزبك
شناسد آه ایاالت  مورد را مي»  حداقل سه «او گفت آه . است»  به مقدار زیادي آشغال« گفت، این اطالعات 

اگر چه موري از سرنوشت این سه مرد . متحده رزمندهاي مظنون را از افغانستان به اوزبكستان انتقال داده
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جوشاندن بخشي از یك  «او گفت، در اوزبكستان » .اند ها شكنجه شده مال یقين آنبه احت «اطالع ندارد، اما گفت 
  .اند داند آه دو زنداني را تا مرگ جوشانده او هم چنين مي» .دست و یا تمام دست آامًال عموميت دارد

 از معاون خود خواست آه در ٢٠٠٢دستي آمریكا با چنين رژیمي است، در سال  موري آه نگران هم
او گفت آه رئيس دفتر گرفتن اطالعات زیر . ي این مسئله با رئيس دفتر سازمان سيا در تاشكند صحبت آند باره

هيچ دليلي وجود  «موري به من گفت . اما سازمان سيا اسن امر را مورد توجه قرار نداد. شكنجه را انكار نكرد
  ».ها از این موضوع ناراحت هستند ندارد آه فكر آنيم آن
لمي در مورد مؤثر بودن شكنجه و بازجویي خشن محدود است، زیرا موانع اخالقي و تحقيقات ع

 ، سازمان MI5، مأمور پيشيِن Tom Parkerتام پارآر . قانوني در برابر تحقيقات آزمایشي قرار دارد
رست هاي همراه با فشار خواه اطالعات د گوید آه بازجویي آند، مي اطالعاتي انگليس، آه در یيل تدریس مي

او » .هيچ چيزي براي گفتن ندارند «حاصل آند یا نه، مشكل بزرگتر این است آه بسياري از بازداشت شدگان 
هاي سخت قرار داد،  هاي سال انگليس اعضاي ارتش جمهوري خواه ایرلند را هدف بازجویي گفت براي سال

گوید، استراتژي  پارآر مي» . ندارنددستگير شدگان ارزش اطالعاتي«اما سرانجام دولت به این نتيجه رسيد آه 
گوید،  او مي. آوري اطالعات انساني بود؛ مانند نفوذ آردن و استراق سمع در جمع» خالق بودن «مؤثرتر 

داد؛ دستگير آردن افراد و تجاوز آردن به  هاي هفتاد انجام مي آند آه انگلستان در سال ایاالت متحده آاري مي «
ها آه دستگير  اغلب آن.  این روش هيچ آاري جز تشدید آردن شرایط به بار نياورد.ها هاي شهروندي آن آزادي

  ».شوید در پایان با رادیكاليزه آردن آل جمعيت روبرو مي. شدند، به تروریسم برگشتند
العاده را مخفي نگهدارد، چندین گزارش،  هاي فوق اگر چه آابينه آوشش آرده است آه جزئيات انتقال

، در فرودگاه بروماي استكهلم دو ٢٠٠١ دسامبر ١٨در . مليات برنامه را فاش آرده استاما، چگونگي ع
آه به دنبال دریافت پناهندگي بودند، توسط شش مأمور امنيتي آه  هاي محمد زري و احمد اگيزه مصري به نام

ها را با قيچي  ريهاي مص مأموران، لباس. شوند سرهایشان را پوشانده بودند، به یك دفتر خالي راهنمایي مي
بندند، و به  ها مي به آن] ي نوزاد ي بچه آهنه[، دایپر  آنند ها شياف دارویي اماله مي شكافند، به زور به آن مي
ي خبري تلویزیوني  ، یك برنامه»آاالفاآتا«آن طور آه توسط . پوشانند ها لباس سرتاسري نارنجي مي آن

ي دولت  طبق یك گزارش غير محرمانه. شوند ند و پابند زده ميبند، دست ب سوئدي، گزارش شده، مظنونين چشم
ها  مقامات سوئدي ادعا آردند آه از مصري. شوند سوئد، این مردان با یك جت آمریكا به قاهره پرواز داده مي

اما هر دوي مظنونين، از طریق وآالي خود و . اند آه با زري و اگيزه رفتار انساني خواهد شد تضمين گرفته
زري گفته است  . (اند شان، با شوك الكتریكي شكنجه شده ي آلت تناسلي ها از ناحيه اند آه آن ي خانواده، گفتهاعضا

زري، پس از گذراندن دو سال در زندان .) اند آه دروغ بگوید آه روي یك تخت الكتریكي او را مجبور ساخته
عدًا از و تروریسم انتقاد آرده، توسط دادگاه اگيزه، پزشكي آه زماني متحد ظواهري بوده اما ب. مصر، آزاد شد

  .عالي نظامي مصر به اتهام تروریسم، به بيست و پنج سال زندان محكوم شد
ي بوش انتقال مظنونيني را تصویب آرده آه شواهد جرم آوچكي  دهد آه آابينه مورد دیگري نشان مي

طبق اظهارات .  در پاآستان توقيف شده٢٠٠١ممدوح حبيب، یك استراليایي متولد مصر، در اآتبر . دارا هستند
آند تا  همسرش، حبيب، یك مسلمان رادیكال با چهار فرزند، در دیدار از پاآستان، از مدارس مذهبي دیدن مي

 آه حمایت -گوي پنتاگون ادعا آرد آه حبيب یك سخن. اش به پاآستان تصميم بگيرد ي نقل مكان خانواده در باره
یا از نيروهاي دشمن  « بيشتر سفرش را در افغانستان گذرانده، و -اسالمي ابراز آردههاي  خود را از آرمان

حبيب، ماه گذشته، پس از » .حمایت آرده، یا در ميدان نبرد به طور غير قانوني عليه ایاالت متحده جنگيده است
  . بار، بدون هيچ اتهامي آزاد شد سه سال رج

طبق سندي آه . شود  توسط وآالي حقوق بشر نمایندگي ميیي است آه ها حبيب یكي از چند انتقالي
، وآيلي آه با مرآز قضایي مك آرتور در Joseph Marguliesاخيرًا آزاد شده و توسط جوزف مارگوليس 

مدرسه حقوق دانشگاه شيكاگو ارتباط دارد، تهيه گردیده، حبيب گفته آه ابتدا او را در پاآستان براي سه هفته 
آند  او ادعا مي. گري با او رفتار آردند بعضًا در ساختماني در اسالم آباد، جایي آه با وحشيبازجویي آردند، 

ها در استراليا  حبيب آه براي سال. (آردند ي آمریكایي صحبت مي بعضي از بازجوهایش به انگليسي با لهجه
ها، آه دونفرشان  يبعد او را در اختيار آمریكای.) آند زندگي آرده، انگليسي را به راحتي صحبت مي
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ها یك پرچم  یكي از خالكوبي: هاي متفاوتي داشتند، قرار دادند هاي سياه آستين آوتاه پوشيده و خالكوبي پيراهن
ها او را به  آمریكایي. آمریكا بود آه به یك ميله پرچم به شكل انگشت وصل بود، دیگري یك صليب بزرگ بود

يچي پاره آردند، یك لباس سرتاسري پوشاندند، عينك ایمني مات زدند، هاي او را با ق یك فرودگاه بردند و لباس
  .او به مصر برده شد. و سوار یك هواپيماي خصوصي آردند

تا  «مارگوليس به من گفت . طبق اظهارات مارگوليس، حبيب به مدت شش ماه زنداني و بازجویي شد
مارگوليس هم چنين هيچ مدرآي ندارد آه نشان »  .جا آه من اطالع دارم، او هرگز در دادگاهي ظاهر نشده آن

آند آه تحت شرایط  اما حبيب ادعا مي. دهد ایاالت متحده از مصر قول گرفته باشد آه حبيب شكنجه نشود
ي شيئي آه او به یك  گوید آه مرتبًا او را با وسایل ضخيم، از جمله بوسيله او مي. وحشتناآي قرار داشته است

شده اگر اعتراف نكند آه متعلق به  و به او گفته مي. زدند آند، آتك مي ریكي تشبيه ميالكت» ي گاوآهن تيغه «
. هایي آه تربيت مخصوص داده شده از ماتحت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت ي سگ القاعده است، بوسيله

تربيت الحماالوي گفت آه نيروهاي امنيتي مصري،  سگ نژاِد ژرمن شپر را براي آارهاي پليسي  حسام (
اما او شخصًا آسي را . اند هاي تربيت شده، تهدید به تجاوز جنسي شده آنند، و زندانيان دیگر نيز توسط سگ مي

حبيب گفت به او پابند زدند و او را مجبور آردند .) شناسد آه به این ترتيب مورد تجاوز قرار گرفته باشد، نمي
اش پر از آب بود آه باید روي انگشتان پاهایش براي  یك اتاق تا چانه: آه در سه نوع اتاق شكنجه بایستد

ها بایستد؛ اتاق دیگر تا زانوانش آب بود، سقف خيلي آوتاهي داشت به نحوي آه او مجبور بود براي  ساعت
رس او  مدت طوالني و به طور دردناآي خميده باشد؛ در اتاق سوم، او تا قوزك پا در آب ایستاده بود، و در چشم

وآيل حبيب گفت . آشيم گفتند اگر اعتراف نكني تو را با برق مي ها مي  و ژنراتور بود، آه زندانبانیك آليد برق
مقامات مصري  . (ها به دروغ هاي بازجویانش گردن نهاد و اعتراف چند باره آرد، اما همه آن آه او به خواسته

  .)ي شكنجه را، افسانه پردازي ناميدند چنين اظهاراتي در باره
فت پس از زندان مصر، به توقيف آمریكا بازگردانده شد و به پایگاه هوایي باگرام در افغانستان حبيب گ

در یازدهم ژانویه، چند روز پس از انتشار . برده شد، و بعد به خليج گوانتانامو، جایي آه تا ماه پيش زنداني بود
وضيحي ارائه دهد، موافقت آرد او را در آه هيچ ت ي حبيب در واشينگتن پست، پنتاگون بي آن اي در باره مقاله

، استاد مدرسه حقوق هافسترا، آه دفاع حقوقي Eric Freedmanاریك فریدمن . اختيار دولت استراليا قرار دهد
اي مورد  حبيب به این دليل آزاد شد آه به نحو مأیوس آننده «گوید  توقيف شدگان را به عهده دارد، مي

یك » راه فرو ریختن است، ي مقوایي یك ترك بزرگ برداشته و در نيمه انهدیوار خ. شرمساري آمریكا بود
» هيچ مدرآي «ي از پيش تهيه شده گفت  ، در یك اعالميهFlex Ple گوي پنتاگون دریابان فلكس پلكسيكو سخن

» رفتهشكنجه شده، یا مورد بدرفتاري قرار گ «وجود ندارد آه حبيب در زماني آه در توقيف ایاالت متحده بوده 
ها شامل دستورالعمل در ساختن  است و این آموزش»  ي القاعده آموزش دیده «چنين گفت آه حبيب  او هم. باشد

جریان عملكرد استاندارد تطابق  «او اشاره آرد آه ادعاهاي حبيب، با . شایعات دروغ در مورد بدرفتاري است
  ».آند مي

معهذا، چند . اند، مستقيمًا پاسخ نگفت  مصر انتقال دادهدولت ایاالت متحده به اتهامات حبيب آه او را به
جمال . ها گفته است اند آه حبيب این موارد را به آن اند، گزارش داده نفر دیگر آه اخيرًا از گوانتانامو ازاد شده

ن ي انگليسي آه مارس گذشته به خانه خود در منچستِر انگلستان، فرستاده شد، به م الحریث، یك بازداشت شده
حبيب گفت آه شش ماه در  «آورد آه  حریث بياد مي. گفت آه او را در یك قفس، روبروي حبيب جا داده بودند

ها به او دارو تزریق آردند، و او را از سقف آویزان آردند، و خيلي خيلي بدجوري او را زده  مصر بود و آن
هميشه باید او .  هيچ وقت ندیدم او راه برودمن. ظاهر نحيفي داشت. آشيد رسيد آه او درد مي به نظر مي. بودند

  » .داشتند را نگه مي
هاي پرواز است آه  آند، یك مجموعه صورت سند و مدرك دیگري آه داستان حبيب را تقویت مي

ها توسط دولت  رسد براي انتقال  هواپيمایي آه به نظر مي-را ثبت آرده است» وي ستریم گالف «سفرهاي جت 
، این جت ٢٠٠٢ آوریل ٩دهند آه در  این صورت پروازها نشان مي. ده قرار گرفته استآمریكا مورد استفا

طبق اظهار وآيل حبيب، این تقریبًا هم . فرودگاه دالس را در واشينگتن ترك آرده، و در قاهره فرود آمده است
ها بازگردانده شده  ها در قاهره آزاد شده و به توقيف آمریكایي زمان با وقتي است آه حبيب گفته توسط مصري
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نگار انگليسي بدست آمده آه تعدادي  ، روزنامه Stephen Grey گري این صورت پروازها توسط استفن.  است
صورت . لندن، نوشته است» ساندي تایمز «ها براي مطبوعات انگليس، از جمله  ي انتقال مقاله در باره

اند آه  را طي سه سال، به ترتيب تاریخ، ثبت آردهها حدود سيصد پرواز  پروازهاي گري ناآامل است، اما آن
این ُآد اخيرًا به . ( زده شده، انجام گرفته استN379Pُآد  ي یك جت با چهارده صندلي، آه روي دم آن بوسله

N8068Vهاي  ها در پایگاه تمام پروازها از مقصد فرودگاه دالس بوده، و بسياري از آن.)  تغيير داده شده
  . اند  ایاالت متحده فرود آمدهنظامي ممنوعه در

آنند،  حتا اگر حبيب یك تروریست در ارتباط با القاعده باشد، چيزي آه مقامات پنتاگون ادعا مي
 با توجه به -یي عليه او تنظيم آنند ي قوي ها هرگز قادر باشند پرونده رسد آه دادستان نامحتمل به نظر مي

، استاد حقوق در آالج حقوق ویليام Jahn Radsan سن  جان رد. اند رفتاري آه در مصر بر او اعمال آرده
من  «آرده، گفت  سوتا، آه تا سال قبل در دفتر مشاور عمومي سازمان سيا آار مي پاِل ایاالت مينه ميچل در سنت

  » .خواهيم بكنيم آنم آسي به این اندیشيده باشد آه ما با این افراد چه مي فكر نمي
 در پاآستان دستگير شده، پيچيده ٢٠٠٣محمد را، آه در مارس  لد شيخمشكالت مشابهي مورد خا

روسن گفت اگر چنين باشد » در آب فرو برده شده «ها، مكررًا  آند گزارش شده آه محمد در طول بازجویي مي
ود هر دليل و مدرآي آه از بازجویي او استنتاج ش. تقریبًا غير ممكن است آه او را به یك دادگاه جنایي برد «
آنم آه دولت در پایان راه، نوعي دادگاه  من فكر مي. ي یك درخت مسموم نگاه شود تواند هم چون ميوه مي

توانيد اعترافات غير  جا، یك الزامات قانون اساسي وجود دارد آه شما نمي اما، حتا آن. نظامي در نظر دارد
  » .ارادي را ارائه آنيد

 تنها دادگاه جنایي ایاالت متحده مورد -ا، در ایالت ویرجينيادادگاه زآریاس موسوي در شهر آلكساندری
گذرد آه  بيش از سه سال از زماني مي.  از آار بازماند-یك مظنون در ارتباط با حمالت یازدهم سپتامبر

این پروند . ناميده» ي شرارت تاریخچه «، دادخواست موسوي را Jahn Ashcroft دادستان آل جان اشكرافت
 متوقف شد تا به او اجازه دهند آه اعضاي القاعده آه در -ي بوش  و استنكاف آابينه-اي موسويبنا به تقاض

. الشبخ و خالد شيخ محمد، به عنوان شهود، به دادگاه فراخوانده شوند توقيف دولت بودند، از جمله رمزي بن
 فراخواندن شهود، جریان آنند آه وآالي دولتي استدالل مي.) الشيح شكنجه شده باشد شود آه بن تصور مي(

  . آند بازجویي را قطع مي
مشابه همين امر، مقامات آلماني را دچار ترس آرده آه قادر نباشند هيچ یك از اعضاي مسول 

شان با این   به اتهام ارتباط-اند شود در طراحي حمالت یازدهم سپتامبر آمك آرده  آه گفته مي-هامبورگ را
الشبح و محمد را به عنوان  ه خاطر آن آه دولت ایاالت متحده حاضر نشد آه بنطرح محكوم سازند، بعضًا نيز ب

سال گذشته یكي از متهمان هامبورگ، منير متصدق، اولين فرد در طراحي این . شهود، به دادگاه ارائه دهد
  . حمالت بود آه محكوم شد، اما رأي با فرجام دادگاه به علت دالیل و شواهد ضعيف، لغو گردید

با وجود آن آه او . ق یك بار دیگر در دادگاه است، اما طبق قوانين آلمان، او دیگر زنداني نيستمتصد
عطا در پرواز یكي از   و با محمد -هاي ربایندگان یازدهم سپتامبر مباشرت داشته در واریز وجوه مالي به حساب

واند هر روز آزادانه به دادگاه برود و ت  مي-هاي دوقلو را هدف قرار داد روابط دوستي داشته هواپيماها آه برج
الشبح را به دادگاه آلمان عرضه آرده  هاي محمد بن اي پيرایش شده از شهادت ایاالت متحده خالصه. برگردد
هاي خالصه  ما از شهادت «، وآيل مدافع متصدق به من گفت، Gerhard Strateاما گرهارد اشتراته . است

ها را بازجویي آرده، و تحت  د حقيقت را پيدا آنيد، ما باید بدانيم چه آسي آنخواهي اگر مي. شده خشنود نيستيم
اشتراته گفت، امتناع ایاالت متحده براي حضور شهود، »  ما هيچ جوابي براي این سؤال نداریم. چه شرایطي

شهود را در ها  دانم به چه دليلي آن من نمي «او اضافه آرد » .دهد دادگاه را در موقعيت مضحكي قرار مي «
  ».آند آند این است آه دولت آمریكا چيزي را پنهان مي اولين چيزي آه به فكر آدم خطور مي. گذارند اختيار نمي

در واقع، وزارت دادگستري اخيرًا قبول آرد آه چيزي را در ارتباط با ماهر آرار، مهندس آانادایي، 
 آه به ندرت از آن استفاده شده، آوشش داشت تا از »ي اسرار دولتي حق ویژه «دولت با توسل به . پنهان آرده

دولت  عقيده داشت آه رفتن به یك . تعقيب قانوني آه توسط وآالي آرار عليه ایاالت متحده شده بود، پرهيز آند
. اندازد را به خطر مي» سرویس اطالعاتي، سياست خارجي و منافع امنيت ملي ایاالت متحده «دادگاه علني، 
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، مدیر حقوقي مرآز حقوق قانون اساسي آه آرار را نمایندگي Barbara Olshasky انسكيباربارا اولش
اي  تواند به دادگاه برده شود، و اطالعات طبقه بندي شده گویند آه این دعوا نمي مي «آند، گفت وآالي دولت  مي

ي  این منتها درجه. ودتواند با وآالي طرف مخالف در ميان گذاشته ش آه این دعوي بر آن بنا شده، حتا نمي
توانند بنام مبارزه جهاني با تروریسم هر آار آه مایل هستند انجام  آنند آه مي ها فكر مي  آن-خودخواهي است

  » .دهند
، چهل سال دارد، مادر چهار فرزند است و در سارایو زندگي Nadja Dizdarevic نجا دیزدارویچ

آنند،  ایري نسب، و پنج الجزایري دیگر آه در بوسنيا زندگي ميشوهر او، حاج بودال، یك مسلمان الجز. آند مي
هاي  خانه ، پس از آن آه مقامات آمریكایي دولت بوسنيا را از یك طرح انفجار سفارت٢٠٠١ اآتبر ٢١در 

گزارش شده آه یكي از مظنونين، . گير شدند آمریكا و انگليس در سارایو توسط این گروه مطلع ساخت، دست
اما، بودال و زنش مدعي . ز یازدهم سپتامبر، هفتاد بار به ابوزبيده، رهبر القاعده، تلفن آرده استیك روز پس ا

طبق . شناسند شود با زبيده ارتباط برقرار آرده، نمي هستند آه نه او نه چند نفر متهم دیگر، مردي را آه گفته مي
وآالي آمریكایي این مردان، در ، Stephen Oleskey  و استفن اولسكيRob Kirsch اظهارات راب آرش
ي دولت بوسنيا انجام رفته، معلوم شده هيچ تأیيدي مبني بر این آه اساسًا به زبيده تلفن شده  تحقيقاتي آه بوسيله
  .دهد باشد، نشان نمي

آند، اما هيچ  دولت بوسنيا به درخواست ایاالت متحده، این شش مرد را براي مدت سه ماه بازداشت مي
ها را صادر  ، حكم ازادي آن٢٠٠٢ ژانویه ١٧دادگاه عالي بوسنيا در . ها نتوانست پيدا آند ي عليه آناتهام جنای

آردند، ناگهان توسط افرادي با ماسك آه بعدًا معلوم  ها در حالي آه زندان را ترك مي اما در عوض، آن. آند مي
ها ماسك جراحي با  دند، با زور به آنها اعضاي ویژه بوسنيایي هستند، دست بند زده ش شد چهار نفر از آن

 روي سرشان آاله مخصوص آشيدند، و به داخل ماشيني بدون عالمت و نشان آه منتظر -ي بيني زدند گيره
رغم آالهي آه  آورد آه، علي همسر بودال آه براي دیدن شوهرش به زندان رفته بود بياد مي. بود، هل داده شدند

شناسد، چون لباس نویي را آه روز قبل برایش برده بود، به تن   را ميسر و صورتش را پوشانده بود، او
»  .زدم آسي آمك آند فریاد مي. آمد برف مي. آن شب را هرگز فراموش نخواهم آرد «: گوید زن مي. داشت

مظنونين به یك فرودگاه . آند آنند راه را ببندند، اما ماشين به سرعت حرآت مي شوند و سعي مي مردم جمع مي
و .؛ یكي از افراد گروه بعدًا گفت آه ا اندازه سرد نگهداري شدند ها در یك پناهگاه بي نظامي برده شدند و ساعت

. اش را در آورد، و معلوم شد آه او در واقع آمریكایي است یكي از ربایندگان را دید آه یونيفورم بوسنيایي
  .دولت آمریكا نقش خود را در عمليات نه تأیيد و نه رد آرد

شش روز پس از ربوده شدن، همسر بودال شنيد آه شوهرش به همراه سایه مردان به گوانتانامو برده 
در . ي سربازاِن آمریكایي شكسته است یكي از مردان این گروه گفته است آه دوتا از انگشتان او بوسيله. اند شده
  .ي سالمت سایرین اطالع چنداني به دست نيامده است باره

گفت آه او گيج و مبهوت است آه شوهرش، بدون اتهام یا دادگاه، در خانه و در زمان همسر بودال 
او را آشفته آرده » محارب دشمن «اصطالح . صلح و پس از آن آه دولت  او را تبرئه آرده است، دستگير شود

او گفت . شدهي آمریكا عوض  گوید نظرش در باره او مي» او دشمن آيست؟ در آدام نبرد؟ «پرسد  او مي. است
ي احترام آمریكا به حقوق بشر  ام را در باره ي مردمانش عوض نشده، ولي متأسفانه، من عقيده نظرم در باره «

  ».حاال شده رهبر تجاوز به حقوق بشر. دیگر رهبر جهان نيست. ام عوض آرده
گناهي خود را ثابت  بودال، در ماه اآتبر، تالش آرد تا در برابر دادگاه تجدید نظر محارب پنتاگون، بي

این دادگاه در واقع پاسخي است به حكم سال گذشته دادگاه عالي، مبني بر این امر آه توقيف شدگان . آند
و . به بودال اجازه داده نشد آه وآيل داشته باشد. گوانتانامو حق اعتراض به زنداني بودنشان را دارا هستند

ها  دستنوشته.  از رأي دادگاه عالي بوسنيا مبني بر آزادي او نبودهاي نسخه» قادر به تهيه «دادگاه گفته است آه 
و سؤال آرده است آه » من مخالف هرگونه عمل تروریستي هستم، «: دهد آه بودال چنين آغاز آرده نشان مي

 دادگاه تقاضاي او را» توانم بخشي از سازماني باشم آه قویًا معتقدم به مردم من صدمه زده است؟ چگونه مي «
طور آه سيصد و هشتاد و هفت تقتضاي دیگر را از بين سيصد و نود و سه تقاضاي شنيده شده،  رد آرده، همان
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همسر بودال پس از آگاه شدن از این ماجرا، نامه ي زیر را به وآالي آمریكایي شوهرش . رد آرده است
  :فرستاد

  
توانم  نمي. ون در رگهایم منجمد شدهدوستان عزیز، از شنيدن این اخبار آنقدر تكان خوردم آه گویي خ«

توانند  تواند اتفاق بيفتد؛ آه مي توانم باور آنم آه این چيزها مي نمي. آنم آه مرده بودم نفس بكشم و آرزو مي
ات را ویران آنند، رؤیاهایت را پس از سه سال جنگيدن  بيایند و شوهر تو را ببرند، شبانه و بدون دليل، خانواده

توانم براي او بكنم؟ آیا این تصميم نهایي است، چه  آنم به من بگویيد، چه آار مي خواهش مي... تباه سازند
دانم، این  ي قانون مي جا آه من در باره هاي قانوني دیگري وجود دارد؟ به من آمك آنيد تا بفهمم، زیرا، تا آن راه

خواهم  به من آمك آنيد، من نميآنم  خواهش مي. جنون است، برخالف همه ي قوانين ممكن و حقوق بشر است
  ».او را از دست بدهم

،  به عنوان یك جامعه «گوید  او مي. جان ردسن، وآيل پيشين سازمان سيا، پاسخي این چنين ارائه آرده
دشوار، قوانيني براي محاربان دشمن غير قانوني وجود . ایم آه چه قوانين خشني وجود دارد ما هنوز در نيافته

 .» .ترین حيوان باشيم و ما، هم اآنون، پيش آمده آه قوي. ن قانون جنگل استای. داشته باشد
  
----------  

هون اصطالحي . هون به معني وحشي یا ویرانگر است. شد  به عضو سپاهيان آتيال اتالق ميHunهون – ١
  م.  شد بود آه در جنگ جهاني دوم به سربازان آلماني نيز اتالق مي

٢ – Duct tapeبيشتر در . شود  ضخيم و با دوام آه از الياف و پالستيك ساخته مي-وار چسِب پهن، نوعي ن
 .م. شود استفاده مي... آشي و  توليدات و تعميرات صنعتي، فني، لوله
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