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2007 سال نوامبر  

 
یقانون ديجدی ھا معلومات  

 حق انيزندان ايآ که دينمايم تثبت کهيۀ دوس مورد در همحکمستره  به خودرا اسناد و عرائضی دولتی وکال و گوانتانامو انيزندان
  نمودند ميتسل دارند را یفدرالۀ محکم در دعوااقامۀ 

 
ی را خواھد شنيد که يکبار ديگر مسألۀ حقوق زندانيان گوانتانامو را در رکبميۀ دوسدر اين دور  کايآمرۀ متحد االتياۀ محکمستره 

 و متحده االتيا  هيعل   ضاحوا ال  هيدوس نيا. بس شان در محکمۀ فدرالی، فيصله خواھد نمودعتراض در برابر حارتباط به ا
ۀ صليف از بعد که باشديم محکمه در دفاع حقۀ ضيعر ازدهي نياول شامل ضاحوا ال. سازديم کجاي ھم با را بوش  هيعل  انيديبوم
 کارگر شش جانب از انيديبوم است؛ دهيگرد ثبت محکمه در بوش برابر  عليه  رسول يۀدوس در 2004 سال در محکمه سترهی خيتار
. نمود صادری محل مقاماتی باال را شانی رھائ حکم ايبوزن محاکم که  اند شده آورده آن از بعد گوانتانامو به که استی رسان امداد  

 
 را هيدوس به مربوط  مدارک و اسنادی حقوق مشاور معاونِ  وی اساس قانونی مبنا بر حقوق مرکز ،2007 سال آگست 27 خيتار به

 موجودی ھا طرزالعمل و باشند،يم مسلم وی اساس حقوقی دارا کايآمری سرپرست تحت در محبوس انيزندان که نمودند استدالل و ثبت
.نمود ثبت را هيدوس نياۀ برل اسناد دولت ،2007 سال اکتوبر 9 خيتار به. باشدی نمی کاف شانيا حقوق آوردن بدستی برا  

 
 یاساس قانونی برمبنا حقوق مرکزی عني آری سی سيۀ دوس در قبالً ی عالۀ محکم که نمودی ط رای ريمس ھمان دوباره  ضاحوا ال
 بهی ابيدست حق انيزندان که بود نموده اعالن شکل نيبد را شيخو ميتصم و نموده صلهيف نراآ بوش  هيعل  رسول يۀقض به ارتباط در

 حق انيزندان آنکه با که است نموده استدالل دولت رسوليۀ قض از بعد. دارندرا  خود حبساعتراض در برابر  جھت دری فدرال محاکم
 کايآمر پارلمان نسويبد رسول يۀقض زمان از آن، از گذشته. ندارند را کايآمر محاکم دری گناھی ب اثبات حقی ول دارند رااعتراض 

 نيا -دينما سلب انيزندان از را محکمه در دفاع حق تا ديآی م عمل بهی سع آنۀ ليوس به که است نموده وضع رای ديجد قانون دو
.2006 سال در نافذی نظام ونيسيکم قانون و ،2005 سال در نافذی زندان با برخورد قانون: از اند عبارت نيقوان  

 
 حالت مرور دِ يجدی ھا ونليبيترا تا دارد نظر در دولت ؛" یزندان با برخورد قانون اي اِ ی تی دۀ ضيعر" استينافۀ محکميۀ استماع
اندازد راه به رای جنگ  

 
 حقاعادۀ  نتوانند تا نمود محدود را گوانتانامو انيزندان حقوق کايآمر پارلمان ،ینظام ونيسيکم قانون وی زندان با برخورد قانون در
 که نمودند عرضه رای ناقصۀ چار و راه کي مقابل در و دھند، قراررا مورد اعتراض  خود حبس تيقانون ونمايند  محکمه در دفاع
 دھدی م تذکر – باشديم" اِ ی تی دۀ ضيعر"از عبارت که – ليبدۀ چار و راه. اعتراض نموده اند محکمه درباالی آن  وکال اکنون ھم
 مورد خود قسمت در را" یجنگ دشمن" ُحکمميتواند  واقامۀ دعوا نموده  واشنگتن شھر حوزهی عمومۀ محکمدر  توانديمی زندان که

.رديگيم منشأ 2004 سال) یت آر ِاسی س(ی جنگ حالت مرور ونليبيترا از" یجنگ دشمن" ُحکم. دھد قراراعتراض   
 

 که نمود اظھار نافياستۀ محکم ،یجوال 20 خيبتار. است داده نشان را ليبد نيا بودن ناقص نافياستۀ محکم عرائض، نينخست در
ی زندان مدافع ليوک وی قاضی عني کيھری برا -را" دولت معلومات"ی تمام –ی زندان مکمل اسناد و سوابق که است مکلف دولت
 دولت. نمود وضع شانی وکال و انيزندان ارتباطاتی باال رای فراوانی ھا تيمحدودی جوال ماهۀ صليف نيھم حال نيع در د؛ينما هيتھ
 به. آوردند ليدل آمد، خواھد بوجودی دولت معلومات تماميۀ تھ وی آور جمع اثر در که رای اختالل و نمود دعوا صلهيف نيا با تيقاطع با
 يۀتھ مشکل بری مبن دولت شيتشو به ارتباط در. ديورز امتناع هيدوس نيا دنيشن دوباره از واشنگتن شھرۀ محکم اکتوبر، 3 خيتار
 آر ِاسی س نمودن دائر با را مشکل نيا توانديم دولت که نمود شنھاديپ محکمه  نيھم ان،يزندان از کي ھری برای دولت معلومات تمام
.دينما حل ديجدی ت  
 

ی تمام اي وی بعضی برا رای ت آر ِاسی س نمودن دائر دوباره امکان که نمود اعالن کايآمری نظام مقامات اکتوبر، 9 خيتار به
 عدم از ديشد انتقاد داشتند حضور 2004 سال دری قبلی ت آر ِاسی س در کهی نظام افسر دو اواخر،ی ا در. دارند نظر در انيزندان



 ِاسی س ريتدو قسمت در خودرا ديشد مخالفت ھمچنان ،آبراھام  فنيست دگرمن فرد، دو نيا ازی کي. نمودند ھا طرزالعمل نيا تيکفا
:گفت آبراھام. نمود اظھار یت آر  

 
 قابلی اولی ھای ت آر ِاسی س ايگو که رای قبلی ادعا نوع ھر – آن امکان از صحبتی حت -  ديجدی ھای ت آر ِاسی س ليتشک تاً،ينھا"

."باشندی می اخالق جبن کي حال نيع در و بندهيفر عمل کي نھايای دو ھر اساس در د؛ينمايم رد را بودند، اعتبار  
 

ندينما مالقات را" ارواح"ی قبلی زندان آری سی سی وکال تا است قرار  
 

 ثبت دفاع وزارت با را مالقات يی نامه تقاضا) آری سی س(ی اساس قانونی مبنا بر حقوقی وکال ،2007 سال سپتامبر 28 خيبتار
 و خانی آقا. نديدارنمايد شده، داده انتقال گوانتانامو به اِ ی آی سی ِسر محبس از قبل سال کي که را خان، ديمج خود، مؤکل تا نمودند

 انيسالی برا و بودند مداوم قاتيتحق به معروض وی نگھداری  ِسر شکل به آنجا در که اِ ی آی س محبس از گريدی زندان زدهيس
 از بعد تا است قرار. اند شده داده انتقال ھستند، کايامر ارياخت در عده نيا نکهيا بری مبنی رسم مقامات اعتراف بدونی حتی متماد

ی ملکی وکال داريد نياول داريد نيا. ندينما داريد خود مؤکل با مرکز ليوک دو سرانجام ان،يزندان نيا بهی ابيدستی باال مناقشه سال کي
 ثيح به کايامر دولت طرف از انيزندان نيا. ندينما مالقات ارواحی قبل انيزندان ازی کی يھمرا به تا بود خواھد گوانتانامو از
.باشنديم محبوس انيزندان گريد از مجزا ريتعم کي در و دهيگرد قلمداد"  ارزش بلند انيزندان"  
 

 و داد راۀ فورم برنديم سر به گوانتانامو در الحالی ف که" ارواح"ی قبل انيزندان  تياکثری برا کايامر دفاع وزارت سپتامبرۀ ما در
 در رای متماد انيسالی قانون مشاور بهی ابيدست از قبل انيزندان حاالت، تياکثر در. ديگردان مطلع مدافع ليوک داشتن حق از را شانيا

.  اند ننموده داريدی قانون مشاور با شانيا از چکداميھ ھنوز تا. بودند نمودهی سپر زندان  
 

ندينمای ريجلوگ شد خواھند شکنجه آنجا در کهی ھا کشور به انيزندانی بعض انتقال از تا ندينمايم کوشش وکأل  
 

 آنجا در کهی ھا کشور به گوانتانامو در نيمھاجر ازی کوچک گروه انتقال از تا ورزنديمی سع خود، نيمؤکل با مشوره در وکأل،
ً  گروه کي. ندينمای ريجلوگ د،يگرد خواھند شکنجه به معروض ً يتخم – انيزندان کوچک نسبتا  حقوق نقض با مواجھه خطر در -50 نا

 از هيحمای برا تالش در عمده انکشاف دو اقالً  گذشته، ماه دو در. باشنديم شان زادگاهی ھا کشور به بازگشت صورت در بشر
.است وستهيپ بوقوع گوانتانامو نيمھاجر  

 
 نمودند تقاضا محکمه ستره از و داده ميتسل کايآمرۀ محکم ستره به رايی  نامه درخواست آری سی س ،2007 سال سپتامبر 24 خيبتار
ً  که ،ايبيل به موصوف انتقال از و مداخله گوانتانامو يیايبيل مؤکليۀ قض در تا ی ريجلوگ برسد، قتل به ھم ديشا و شکنجه آنجا در غالبا
 مخالف گروه کي بهی و ايگو که کايامر دولت وسند مدرک بدون اتھامات و اشتباه و – گوانتانامو در موصوف مؤکل حبس. دينما
. دھديم قرار مرگ و شکنجه، درازمدت، حبس خطر معرض در ايبيل بهی اجبار بازگشت صورت در رای و – باشديم منسوب یقذاف
 در. دينمای ريجلوگ ايبيل بهی و انتقال از و صادر هيقض نيا در رای دستور تا دينمايم تقاضا محکمه ستره از نامه درخواست نيا

 ازی و ترس وجود با ،ايبيل به موصوف انتقالی برا خودرا قصد کايامر دولت ،2007 سالی فبرور در بعداً  و 2006 سال دسامبر
ً ی تيامن نيمحافظ" ايبيل در که دھدی م گذارش کايامرۀ خارج وزارت. نمود اعالن ،یاجبار بازگشت صورت در نيسنگی جزا  مداوما
 از انهيوحشی سرکوب بای مذھب مسلمانان و مظنونی اسيس نيمخالف و" دھنديم شکنجه جزأی برا ھم اي و قيتحق انيجر در را انيزندان
.ھستند مواجهی ائيبيل مقامات جانب  

 
 به رای و انتقال نموده صادر گوانتانامو یسيتونی زندان جانب از رای مقدمات دستوری محلۀ محکمی قاض کي مشابه، انکشاف کي در

ی زندان. نمودی ريجلوگ شد، خواھد مواجه آنجا در شکنجه و زجر به بازگشت صورت در که دارد آن از ترس موصوف که ،تونس
 به و محکمه  تونس در ابايغی وی ول است؛ شده شناخته مستحقيی رھای برا 2005 سال در و ريدستگ زهيجا بخاطر ايگو یسيتون
ی و متوجه بازگشت صورت در کهی خطر علت به که نمود اظھار خودی وکالی برا موصوف. است دهيگرد محکوم حبس سال 20
 قيعمی گ جهينتی ب کي" که نمود اظھاری محلۀ محکمی قاض کي ،2007 سال اکتوبر 2 خيتار به. برگردد تونس به خواھدينم باشد،يم

ی و تيمصؤن وی زندگ متوجه کهۀ عمد خطر وجود با را مذکور فرد که بدھد اجازه دولتی برا محکمه اگر بود خواھد" عدالت
.دھد انتقال تونس به باشد،يم  
 
 
 
 



نمود معکوس را انيزندانی ھا هيدوس رد فدرالی محلۀ محکمی قاض  
 

 دهيگرد محکمه ثبت گوانتانامو انيزندان جانب از که رايۀ دوس 16 ،یمحلۀ محکمی قاض نهياُرب کاردوير اکتوبر، 5 خيتار جمعه، روز
 قيتعل حالت وجود با را، عرائض نيا نهياُرب.  نمود باز دوباره اند، داده قرار سوال تحت را کايآمری ائيدرۀ قرارگا در خود حبس و
 در دفاع حق عرائضی تمام سرنوشت انيديبوم/اوضاح یھا هيدوس. بود نموده رد سپتامبرۀ ما در ،انيديبوم/اوضاح یھا هيدوس در

 وزارت نه،ياُرب جانب از ھا هيدوس رد بيتعق به. کرد خواھد روشن دهيگرد ثبت محکمه در گوانتانامو انيزندان جانب از که را محکمه
 نيمؤکل با داريد از شانيا که داد ھشدار - داوطلبی حقوق نيمشاور و آری سی سی وکال شمول به – نيمحبوسی وکالی برا هيعدل
 در شتريب وداتيق به و ثبت محکمه دری زندان با برخورد قانون تحت رای ديجدی ھا هيدوس آنکه مگر ديگرد خواھند ممنوع خود

.ندينما موافقه بيمکات و دارھاديد قسمت  
 

 را خود شيتشو و رفتيپذ را طرح نيا اکتوبر 5 خيتار به نهياُرب  نمودند، ارائه محکمه به را نظر ديتجد طرح فوراً  نيمحبوسی وکال
ۀ شتابزد ممانعت برابر در خودرا کوچک چندان نه شيتشو محکمه نيا"نوشت، نهياُرب. نمود اظھار هيعدل وزارت اقدام برابر در

".دارديم اظھاری حقوق نيمشاور هب نيعارضی ابيدست از هيعدل وزارت  
 

 کايامرۀ محکم سترهۀ صليف منتظر انتظار، حالت دری عني – است برگشته خودی اول حالت به دوباره شده ذکريۀ دوس 16 ھمان اکنون
.بوش  عليه  انيديبوم و متحده االتيا  عليه  اوضاح ال يۀدوس در  

 
شنودی م رای قبل نيمحبوسيۀ دوساستيناف ۀ محکم  

 
 ثبت گوانتانامو نيمحبوس توسط که ديگرد يۀدوس نياول مرافعه طالب آری سی سی حقوق مشاور معاون ،2007 سال سپتامبر 14 خيبتار
. نده بودديگرد گوانتامو دری مذھب و ،یروان ،یجسمی بدرفتار قسمت در کايامری رسم مقامات نمودن قلمداد مسؤل خواستار آن در و

 چھار جانب ازی حقوق مشاور معاون یھمرا به یاساس قانونی مبنا بر حقوق مرکز توسط – رمزفِلد  هيعل  رسول –ی ملکيۀ دوس
.ديگرد ثبت 2004 سال اکتوبر ماه در شدند نگھداشته حبس در سال سه مدت به عادالنه ريغ بصورت کهی سيانگۀ تبع  

 
 رسول، قيشف کيھری سيانگل اتباع جانب از واشنگتن شھر در حوزهی عمومۀ محکم در 2004 سال اکتوبر در رمزفِلد  هيعل  رسول
 ،یخوابی ب وکوب، لت معرض در مکرراً  نھايا گوانتانامو، در حبس مدت در. ديگرد ثبت ثيالحر جمال و احمد روحل اقبال، آصف
ی رفتار بد سگ، با کردن رو در رو  حال در ديتھد تفنگچه، ديتھد با قيتحق مرگ، به ديتھد ،یاجبار شدن برھنه د،يشدی وگرما سرما
 برابر در اي و نداشته را افگن دھشت گروه کدام تيعضوی چگاھيھ نفر چھار نيا ازی کي چيھ. داشتند قراری نژاد نيتوھ و ،یمذھب
 به گذاشتن صحه به متھم را دفاع وزارتی عال مقامات و اسبق دفاع ريوز رمزفِلد دونالد دعوا صورت. بودند نبرداشته سالح کايامر
.باشنديم الملل نيب نيقوان و کايامر نيقوان ريمغا قيتحق اشکال نيا که دانستنديم کهی حال در دينمايم قيتحق اشکال و انواع  

 
 حکم ديتجدی تقاضا از عبارت واشنگتن شھر از حوزهی عموم نافِ ياستۀ محکم مقابل دری حقوق مشاور معاون و آری سی س نافياست
 ،ی اساس قانون استناد بری  شاکی ادعا آن اساس بر که باشديم واشنگتن شھری محل محکمه 2006 سالی فبرور ماهۀ صليفی باال

 مستحق نيمدافع که نمود صلهيف و نموده رد را اوينيج ونيکنوانسی مبنا بری  شاکی ادعا و ،تارت نيَ ليا حکم به موسوم
ی م اجراأت خودۀ فيوظۀ محدود داخل در" قيتحق ديشد اشکال" ھمچون ازی پوش چشم اي و دادن اجازه با شانيا رايز باشنديم تيمصؤن
ی برادعای مبنی شاک حق از واشنگتن شھری محلۀ محکمی قاض نهيارب کاردوير ،2006 سالی مِ  ماهۀ صليف کي دری ول.  نمودند
.ديگرد وضع پارلمان طرف از مطلق تياکثر با قانون نيا. نمود تيحما یمذھبی آزادی اياح قانون تحت دری مذھبی بدرفتار  

 
...ی رھائ بارۀ در ديجد معلومات  

 
ی ديس ولد نيلِما محمد اسم به  یائيتانيموری زندان کي سپتامبر 27 خيبتار. شدند داده انتقال گوانتانامو از اواخر نيا دری زندان ُنه

.است دهيگرد آزاد زمان ھمان از و شده داده انتقال ايتانيمور خود مملکت به محمد  
 

ی آنھا گذشته، در. اند شده داده انتقال شان مألوفی ھا کشور به گواتانامو از يیايبيل کي و ،یمني کي افغان، شش سپتامبر 29 خيبتار
 ھمچنان ما. دنديگردی م آزادی زود به بعداً  و گرفته قرار دولت مراقبت تحت در کوتاه مدتی برا اند دهيگرد منتقل افغانستان به که



 نموده رھا بودند، دهيگرد منتقل گوانتانامو از 2007ی جوال در که رای منی يزندان چھار مني دولت که ميافتيدر ھای گ تازه نيا در
. است  

 
ً يتخم مجموع، در ً  نسويبد 2002 سال از. است موجود گوانتانامو دری زندان 330 نا  سر به گوانتانامو در محبوس 785 حدود در مجموعا
 شان دالمسکنيجدی ھا کشور ھم اي و خودشانی ھا کشور به اي گوانتانامو از نيمحبوس انتقال مورد 445 گذشته سال شش در. اند برده

.است گرفته صورت  
 

وکالتبارۀ  در ديجد معلومات   
ندينمايم تيحما گوانتانامو نيمھاجری برا اسکان ديتجدۀ مسأل از اروپا پارلمانی اعضا  

 
 اروپا پارلمان عضو 68 ستراسبورگ، شھر در اروپا پارلمان دری مطبوعات کنفرانس کي انيجر در ،2007 سال سپتامبر 26 خيبتار
 گوانتانامو انيزندان از آنعده اسکان ديتجد  بری مبن) ِاچی دی آ ِاف(بشر حقوقی برای الملل نيب ونيفدراس و آری سی سی تقاضا از
يۀ اتحاد عضوی ھا کشور ازی کي در گردندی م عذاب و شکنجه آنجا احتماالًدر که باشنديمی ھا کشور به انتقال خطر معرض در که

.نمودندی بانيپشت اروپا،  
 

 ريفق ازی کي – ايالبان تنھا ھنوز تای ول. اند نموده حيتقب را گوانتانامو زندان در قانون تيموجود عدم بار بار اروپا پارلمان رھبران
 نموده قبول گردند، باز خود زادگاه کشور به مصؤن توانستندينم که را گوانتانامو نيمھاجر ازی کم تعداد کي -اروپا در ھا کشور نيتر

 اسکان ديتجد وی خارجۀ تبع پنچی رھائ درخواست زين انگلستان دولت ،یسيپال در العاده فوق ريتغ کي در آگست،ۀ ما لياوا در.  است
 رای اسيسی گ پناھندهی تقاضا قبالً  افراد نيا از تن چھار خودشان،ی ھا کشور در شکنجه خوف علت به. نمودند انگلستان در را شان
.بود دهيگرد ضيتفو شانيبرای اسيسی گ پناھنده ھم اي و نموده  

 
 تا نمودند تقاضا اروپايۀ اتحاد عضوی ھا کشوری تمام از اروپا پارلمانی اعضای حزب نيچند ائتالف و آر،ی سی س ،ِاچی دی آ ِاف

 بروند آنجا به کهی نيسرزم نداشتن علت به گوانتانامو در اي که را گوانتانامو نيمحبوس تا بخواھندی کائيامر مقامات از و نموده مداخله
 اسکان ديتجد اروپايۀ اتحاد عضوی ھا کشور در شد، خواھند مواجه شکنجه و زجر به خودشانی ھا کشور در ھم اي و اند، مانده بند
.ندينما  

 
کنندی م تيحما محکمه در دفاع حق از ھا سناتور تياکثر خواھانی جمھور مخالفت وجود با  
 

 أياح انيزندان گريد و گوانتانامو انيزندانی برا را محکمه در دفاع حق کهی ليتعدی باال کايامری سنا ،2007 سال سپتامبر 19 خيبتار
 قانون در ليتعد ثيح به داد ستوفريکر و ،یلِھ پتِرک سپِکتر، آرلِن کي ھر سناتوران جانب از ليتعد نيا. نمودندی ريگی را د،ينمايم

.بود دهيگرد شنھاديپ یدفاع اجازه  
 

 2006 سال ینظام ونيسيکم قانون توسط که محکمه در دفاع حقی ميقد حق از را سناتوران تياکثر تيحما 43 برابر در 56ی رأ
 در خواھانی جمھوری پارلمان مخالفت شکستی برا که رای رأ تعداد نتوانست تياکثری رأ نيای ول. داد نشان بود، دهيگرد منسوخ
 را بحث و جر مقاطعهی جلو توانديمی صورت در یپارلمانی دعوا کي کايامر پارلمان در. آورد بدست است الزم ليتعد نيا برابر
.نباشد موجود سناتور 60 تيحما که رديبگ  

 
: نمود صادر را ليذيۀ اعالمی اساس قانونی مبنا بر حقوق مرکزی ريگی رأ ختم از بعد  

 
 ليوک 500 از شيبی ھا تيفعال و وکالت گوانتانامو جيخل در انيزندان ازی ريکث تعداد از که ،یاساس قانونی مبنا بر حقوق مرکز" 

 جھت را سناتور 56ی امروزی اصول ميتصم  بخشد،ی می ھماھنگ باشند،يم انيزندانی ھا هيدوسی باال کار مشغول که را رضاکار
. دينمايم ديتمج باشنديم کايامر نظارت تحت در کهی انيزندانی برا محکمه در دفاع حقی اياح  

 
ی معن به ،یشخص ھر از محکمه در دفاع حق ھمچونی ابتدائ حق گرفتن که نمودند درک مای ھا سناتور تياکثر که ميديد امروز ما" 
.باشديم خطر به معروض ھمه حقوق که نستيا  
 



 گذشته سالی نظام ونيسيکم ُمخرب قانون انفاض از بعد یاساس قانون تا بردارد ديبا شورا که باشديمی کوچک گام کي نيای ول" 
 نيا کهی حال در. است دهيگرد برقرار گوانتانامو جيخل در انيزندانی برا عدالت که گردد حاصل نانياطم و گردد نيگزيجا دوباره
 قانون حکمی اياح از روزافزون تيحما ازی مھمۀ نشان اما نبود، خواھانی جمھوری پارلمان مخالفت یباال تفوقی برای کافيۀ حما
 مبارزه است آمدهی باالئ مقامات از آن امر کهی حبس کي با ميبتوان تا مينمائ نيتأم را فرد کي حق ديبا مای موکراسيد کي در.  باشديم

 ديکل و افگنده زندان در بعداً  نموده، متھم رای شخص که باشد نداشته را نيا حق ديبای جمھور سيرئ چيھی موکراسيد کي در. مينمائ
."اندازديب دور به زين را ھا  
 

نمود رای مني انيزندانی رھائ درخواست نيمي  جمھور سييرئ  
 

 به گوانتانامو در که نمود رای مني انيزندانی تمامی رھائی تقاضا کايامر سفربه کي انيجر در مني رجمھو سيرئ صالح عبدهللای عل
.برنديم سر به کايامری بحر قرارگاه زندان دری منی يزندان چھار و نود. برندی م سر  

 
 نموده آزد زندان، ماه سه نمودنی سپر از پس و شان برگشت از بعد را گوانتانامو اسبقی زندان چھاری مني مقامات گر،يد خبر کيدر
 مصلح عبدوی حن و ل،ياسماع ديس محمد صادق  نصر، صالح محسنی عل حمود، نعمانی فواز: از بودند عبارت شده رھا انيزدان. اند

 به منی يھا زندان در که را گوانتانامو برگشتگان که اند نموده تقاضا صالح عبدهللای عل رجمھو سيرئ ازی الملل نيب تيمصون. سلطان
.دينما رھا تيمحکوم اي و محکمه بدون برنديم سر  

 
دھديم گزارشی مخفی ھا شکنجهی ھا ادداشتي از مزيتا ارکيوين  خبارا  
 

 با اِ ی آی سی مخفی جاھا در رای افراد ھم ھنوز متحده االتيا که داد گزارش مزيتا ارکيوين  خبارا ،2007 سال اکتوبر 4 خيبتار
 ديتول رای مخفی ھا ادداشتي و دينمايمی نگھدار نمود اعالن پروگرام نيا نمودن مسدود بری مبن خودرا ميتصم گذشته سال آنکه وجود

 وحشت، و شکنجه جزء بهی زيچ تيواقع در پروگرام نيا د،ينما ريتکث را" قيتحقۀ شرفتيپ اشکال" اصطالح به پروگرام تا دينمايم
. باشدی م زيآم نيتوھ رفتار وی انسان ريغ عمل  

 
قلمداد  " مغاير قانون امريکا و ارزش ھای بين المللی"، باوجود اعالن عمومی که بر اساس آن شکنجه 2005به اساس گذارش درسال 

.روش ھای تحقيق صبغۀ قانونی می بخشيدر آورد که برای دحرير به ترا وزارت  ونیرد دو ياد داشتوزارت عدليه گرديده،   
 

با  ،آن زمان لوانلوی څار، البرتو گونزالز توسطاين دو ياد داشت مخفی يک از گفته ميشود که اولين : "ٌمشعر است که تايمزگذارش 
اين ياد داشت يک اجازۀ صريح بدست می دھد تا مظونين  .تأئيد گرديد ، ن زمانآ لوانمعاون لوی څار، جيمز کامیوجود مخالفت 

مواجه باشند، با ِسلی به سر زدن، سر را در زير دھشت افگنی بصورت مسلسل با ترکيبی از تخنيک ھای درد آور جسمانی و روحی 
."آب گرفتن و سرمای خيلی سوزنده  

 
خالف سی آی ِا استدالل نمود که اشکال تحقيق توسط عدليه  وزارت بوجود آمد، 2005در ياد داشت ِسری دومی که در تابستان سال 

ياد داشت . ممنوع قرار داده ميشد، نمی باشد" زيآم نيتوھ رفتار وی انسان ريغ عمل وحشت، و شکنجه "قانون در حال انفاذ که در آن 
را روا می دارد، قبالً روشن گرديده بود؛ ولی اين ياد داشت ھای جديد بعد " تخنيک ھای پيشرفتۀ تحقيق"که وزارت عدليه ھای قبلی 

دولت اين مسأله منجر به رسوائی و انکار شکنجه توسط  .بر مأل گرديد ابو غريبسؤ رفتار با زندانيان در از آن بوجود آمدند که 
.گرديد بوش  

 
کميسيون نظامیبارۀ  در ديجد معلومات ھای  

اتھامات جديد بر عليه زندانی وارد گرديد در تحت قانون کميسيون نظامی  
 

، يک زندانی پاکستانی که در زمان دستګيری و بعد د جوادمحمعليه اتھاماتی را ، څارنوال ھای نظامی 2007سال اکتوبر  11 بتاريخ 
به خاطر دست داشتن در پرتاب بمب دستی ، جواد. مود، وارد نمودنداز آنکه تحت نظارت امريکا قرار ګرفت در افغانستان زندګی مين

.ميباشد سؤ قتلمتھم به نظامی در افغانستان بود، د اافر باالی يک جيپ نظامی امريکا که در حالت انتقال 2002در سال   
 

اين ھمان قانونی است که  دستورالعمل . متھم می گردد 2006سال  قانون کميسيون نظامیدر تحت چھارمين زندانی است که د جوا
ھای فعلی کميسيون نظامی و ھمچنان يک تعداد ديگر از مقراراتی که حقوق زندانيان مبنی بر دسترسی به محکمه و دستيابی به 

 )سی ِاس آر تی(مروِر حالِت جنگی  ترايبونلِ  )يعنی علنی(در قسمت مھر والک نشده  .را محدود ميسازد، بوجود آورده است استماعيه



که در گوانتانامو بر گذار گرديد، گفته ميشود که بعد از شکنجه توسط محافظين و پليس افغان وی در سھمگيری در حملۀ بمب دستی 
.وده استماعتراف ن  

 
، با محکمه به ديويد ِھکسبه اسم اولين زندان که قرار بود متھم گردد، . امروز ھيچ کميسيون مکمل نظامی دائر نگرديده استتا به 

وی در چندين اتھام ديگر جرم خودرا قبول نمود، که بعد از آن وی به کشور خود ماه زندان  9توافق رسيد که بر اساس آن در مقابل 
ات وارده قاضی نظامی اتھام. به سر رسانيد بعد از گذشتاندن  پنچ سال حبس بدون محاکمهمعياد حبس خود را برگشت؛ وی  آستراليا
 را رد نمود، ولی در اين اواخر اين اتھامات از جانب، عمر خضرو  حمدان سليممتھم گردند، يعنی  بودزندانی بعدی که قرار عليه دو 

)در ذيل مشاھده گردد( .ھيأت استيناف دوباره به حالت اول خود برگشته اند  
 

روند کاری مھم و ضروری را برآورده نمی سازد، و طرزالعمل ھای ِام سی ِا يا قانون کميسيون نظامی کميسيون نظامی در تحت 
مدارکی که با اجبار بدست آمده باشد بر ضد مدافع . شان از محاکم جنائی و محکمۀ نظامی در تحت قانون نظامی، کامالً فرق مينمايد

ی که جرم ھای جنگی نيستند شايد توسط جرم ھا .از آن استفاده می گردد، و برای اسناد ِسری بر عليه مدافع اجازه داده ميشود
عالوه بر آن، حق محکمۀ سريع در آنجا وجود ندارد و نه ھم ظرور است که اتھاماتی که عليه . کميسيون نظامی بکار گرفته شوند

.برايش در زمان معينی اطالع داده شود وارد ميگردد متھم  
 
  رسمی استعفی دادبا مقامات  مخالفتگذارش ھای بدنبال  نظامی یلمر څارنواآ
 

بر سر کميسيون نظامی و اتھامات عليه زندانيان، وزارت دفاع بعد از گذارشات جر و بحث داخلی  ،2007اکتوبر سال  5بتاريخ 
  .فوراً از وظيفۀ خود استعفی داد ی نظامیلآمر څارنوا،دگروال موريس ديوس

 
و مأمورين څارنوالی فشار می انداختند تا ھر دگروال ديويس باالی وزارت دفاع به اساس گذارش رسانه ھای خبری، قوت ھای داخل 

چه زودتر اتھاماتی را بر عليه زندانيان وارد نمايند، منجملۀ اتھامات شديد دھشت افگنی که توجه مثبت عامه را به روند کار کميسيون 
.انتقاد قرار گرفته است، معطوف خواھد داشت مورديی به صورت گسترده مردم عام  ، ونظامی، که از جانب جامعۀ حقوقی، نشريات  

 
در برابر فشار آمرين اذعان نمود که وارد نمودن کنترول باالی نوعيت اتھامات وارده به صحيح بودن روند کار  دگروال ديويس
ھم چنان احتمال نشان می دھد که اندازۀ تأثير وارده توسط مقامات نظامی باالی جريان محکمه  ديويساظھارات . صدمه می رساند

.تأثيرات سياسی باالی کميسيون نظامی، خيلی زياد است  
 

نمايانگر شکننده بودن و مغلقيت عمليۀ کميسيون نظامی می باشد، يک عمليۀ  وزارت دفاع جر و بحث باالی کميسيون نظامی در داخل
مسؤلين خيلی متعھد تر از محکمۀ نظامی در با  که بسياری از حقوقی را که يک زندانی در محکمۀ فدرالی و يا ھم محکمۀ جنائی

و اين ھمچنان نشان می دھد که اختالف در ميان دولت  بدست آورده ميتواند، با حيله و نيرنگ از وی می گيرد؛تحت قانون نظامی، 
.دکميسيون نظامی ادامه دار کرد ملدر مورد ع  

 
ۀ اين کار مرافعه صورت گرفتنی استنظامی عليه خضر و حمدان دوباره اعاده گرديد؛ در ادام اتھامات  

 
، عمر خضر حکم صادر نمود که قاضی نظامی بايد اتھامات را عليه تجديد نظر نظامی ، محکمۀ جديد 2007 سپتامبر سال 24به تاريخ 
در تطبيق طرزالعمل قاضی در ماۀ جون اين اتھامات را به علت نقايص بنيادی . ، دوباره احيا نمايدگوانتانامو کانادائیسالۀ  20زندانی 

.کميسيون نظامی در گوانتانامو رد نموده بود  
 

توصيف گرديده بود، ولی محکمۀ تجديد نظر حالت جنگی وی فيصله " دشمن جنگی"، به مانند تمامی زندانيان گوانتانامو، به حيث خضر
 قانون کميسيون نظامینمودن در تحت برای محاکمه  مميزه اين .بود و يا خير" غير قانونی"ننمود که آيا موصوف يک جنگندۀ 

کميسيون باالی حالت دائر نمودن يک اما حکم محکمۀ تجديد نظر برای خود کميسيون نظامی اجازه می دھد تا قبل از  .ظرورت است
  . نمايدصادر جنگی يک مدافع حکم 

 
سال عمر داشت دستگير گرديده بود، دوباره اعاده  15را که در افغانستان در زمانی که  خضرفيصلۀ محکمۀ تجديد نظر اتھامات عليه 

اين دروازه را . ، يک زندانی ديگر که دوسيه اش رد گرديده بود، نيز دوباره اعاده گرديدسليم حمدانو ھمچنان اتھامات عليه . نمود
محکمۀ ، تا حکم ديده استدر محکمۀ استيناف امريکا طالب مرافعه گر خضروکيل . بروی وارد نمودن اتھامات جديد باز می نمايد

  .را رد نمايد کميسيون نظامی تجديد نظر
 



 
 
 

...در بارۀ اجمال خبری   
 

که  می باشد يک موسسۀ حقوقی غير انتفاعی و تعليمیکه  قانون اساسی مبنایمرکز حقوق بر اين اجمال خبری ماھوار از جانب 
است و مرکز آن در   تضمين گرديده اعالميۀ جھانی حقوق بشر وقانون اساسی امريکا مصم به دفاع و پيشرفت حقوقی که توسط 

مشاور حقوقی  500 وکالت زندانيان گوانتانامو را با يک شبکۀ اضافه تر ازسی سی آر  .ميباشد، تھيه می گردد شھر نيويارک
:در آدرس ذيل موجود استاين اجمال خبری به عربی ترجمه و در اينترنت . رضاکار ھماھنگی می بخشد  

 http://www.ccrjustice.org/reports/Guantanamo‐newsletter 
 

:خواھان دريافت اين اجمال خبری ھستيد، برای ما معلومات بيشتر بفرستيد، و يا با ما به تماس شويد اگر  
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