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- در افغانستان چه تعداد  زن در زندان ها به سر می برند؟
به اس��اس آخرین آمار در حدود600 زن و در حدود 300 طفل در حبس و حجز به س��ر می برند. بیشتر زن های زندانی در 

کابل، مزار، هرات و قندز هستند. در بعضی والیت ها زندان زنانه وجود ندارد.
- چند زندان زنانه در افغانس��تان اس��ت و در کدام والیت 

ها موقعیت دارد؟
در افغانستان 4 زندان زنانه وجود دارد که موقعیت این ها در 
کابل، هرات، جوزجان و ننگرهار است. در بقیه والیت ها در 
پهلوی زندان مردانه یک محوطه یا یک ساختمان را برای زنان 
تعیین کردند. در برخی از والیت ها مثل پنجش��یر، نورستان، 

کنر زندان زنانه وجود ندارد.
- در والیت هایی که زنان زندانی وجود دارد اما زندان زنانه 

وجود ندارد، زندانی ها در کجا نگه داری می شوند؟
چند سفر به والیت لوگر داشتم یک خانم زندانی بود ولی در 
مرکز اصالح و تربیت اطفال نگهداری می ش��د. معموالً زنانی 
که مجرم و محبوس می ش��وند ی��ا در مرکز اصالح و تربیت 
اطفال نگهداری می شوند و یا به محابس همجوار و نزدیک به آن والیتی که زندان قرار دارد، انتقال داده می شوند. درچهار 
والیت زندان زنانه مس��تقل وجود دارد، در س��ه یا چهار والیت دیگر زندان زنانه وجود ندارد. در بقیه والیت ها به صورت 

مستقل یا غیر مستقل زندان زنانه وجود دارد. 
- سال ها پیش یک تعداد وکالی پارلمان از مجلس دیدار کردند و گزارشی ارائه کردند که طبق آن تجاوز و انواع و اقسام 

نقض حقوق بشر در زندان های زنانه وجود دارد.
زمانی که این ها دیدار کردند، شایعه هایی پخش شد که تجاوز صورت گرفته باشد، اما ثابت نشد. این زمینه ساز شد برای 
آغاز روند انتقال زندان زنانه به یک محل مصئوون و امن و مستقل از مردها. همیشه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت  
عدلیه سعی کردند که زندان زنانه ای که در نزدیکی پلچرخی است انتقال داده شود. کشور ایتالیا زندانی را در محل بادام باغ 

ساخت که زنان زندانی از پلچرخی به این محل انتقال یافتند. 
--------------

1 - کارشناس حقوقی بررسی دوسیه های کیفری وزارت امور زنان                                             ادامه در صفحه بعدی

وجدان های آگاه اجازه ندهند که به نام منافع
 و مصالح ملی سرنوشت زنان بار دیگر بازیچه قرار گیرد!

19 سپتامبر 2011

در روزهای واپسین قبل از برگزاری لویه جرگه »عنعنوی »و کنفرانس بن 
2 مردم افغانستان روزهای بسیار حساس و سرنوشت سازی را تجربه می 
نمایند. در این روزها مسایل بسیار مهمی وجود دارد که نمی توان آن ها 
را از کانون توجه به دور نگاه داشت. مسایلی که در آن سرنوشت تک تک 
زنان و مردان افغانس��تان دخیل است. مسأله ای که در محراق توجه قرار 
دارد همان��ا صلح با طالبان یا به عبارت بهتر صلح حکومت افغانس��تان با 
مخالفان مسلح است. آن چه که در این روند مشاهده می گردد، امتیازدهی 
بی قید و شرط به طالبان است. این بدان معنا است که حق اکثریت مردم 
به تعداد اندکی از ناقضین حقوق بش��ر بخشیده می شود. صلح عادالنه و 
پایدار آن خواهد بود که برای مردم عدالت را در پی داش��ته باش��د وگرنه 
م��ی ت��وان از آن به آتش بس��ی موقت و گذرا تعبیر ک��رد. همان طور که 
تجربه جهانی در کش��ور هایی مثل افریق��ای جنوبی مؤید این مطلب نیز 
هس��ت. صلح باید از درون مردم سرچشمه بگیرد و بتواند پایدار و عمیق 
در الیه های جامعه ریش��ه بدواند. به این ترتیب مردم افغانستان اگر مایل 
به بخشیدن و عفو نمودن تفنگ ساالران و جنگ جویان باشند، حق مسلم 
و طبیعی آنان اس��ت که ببخشند ولی هیچ گونه فشار و اجباری  از سوی 
حکومت و از سوی نیروهای بین المللی قادر نیست تا به مردم افغانستان 
بخش��یدن و عفو نمودن را تحمیل نماید. افغانس��تان جامعه ای اس��ت با 
ظرفیت ها و توانمندی های صلح اما این صلح نباید در راستای بخشیدن 

قاتلین ملت افغانستان و مخالفین صلح به اجرا گذاشته شود. 
بح��ث کلی��دی ای که می بایس��ت عمیقًا توجه جهان��ی و اهل حکومت 
افغانس��تان را به خود جلب  می کرد مس��أله عدال��ت در گذار یا عدالت 
انتقالی است که در کنفرانس بن 1 روی آن تاکید صورت گرفت. اما، این 
روند الزم و حیاتی آگاهانه به فراموشی سپرده شده است. زنان افغانستان 
ب��ه خوبی واقف هس��تند که بدون عدالت و اع��اده حیثیت برای قربانیان 
چهار دهه جنگ، در حقیقت این آش��تی- تقسیم قدرت با مخالفان مسلح 
است نه صلح عادل ها و نه زمینه ای مساعد برای آشتی در کل این کشور. 
حکومت افغانس��تان وظیفه دارد، مسئوولیت تمام صدماتی را که بر پیکر 
این جامعه وارد ش��ده را به دوش بگیرد. ناقضین حقوق بشر نمی توانند 
ولیان این کش��ور گردند. تمام اش��کال نقض فاحش  حقوق بشر از نسل 

کشی گرفته تا بی عدالتی،...                         ادامه در صفحه بعدی
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بیانیه مشترک کمپین 50% زنان افغانستان و کمیته مشارکت 

سیاسی زنان افغانستان به کنفرانس بن 2

بنیاد آرمان ش��هر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی مستقر در 
کابل اس��ت که به هیچ دس��ته ی اقتصادی، سیاسی، مذهبی ، قومی، و 
هیچ دولتی وابس��تگی  ندارد. آرمان این نهاد ایجاد بس��تر های مناسب 
برای تامین خواس��ت های اجتماعی برای دیموکراس��ی، حقوق بشر، 
عدالت و قانون مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی  و 
نش��ر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی  جمعی  شهروندان.  بنیاد 
آرمان ش��هر در راس��تای تبادل اندیشه و گفتگو در داخل کشور و در 

منطقه با هدف ایجاد همبستگی ، پیشرفت و صلح، می کوشد.
بنی��اد آرمان ش��هر عضو فدراس��یون بین المللي جامع��ه هاي حقوق 

بشر)FIDH( است.
این نشریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا منتشر شده است. مسئولیت 
انتشار این نشریه به عهده آرمان شهر و مسئولیت محتوای مطالب به 
عهده نویسنده یا نویسندگان است و به هیچ وجه نمی تواند بازتاب 

موضع اتحادیه اروپا محسوب شود.

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک

شماره متاس: 0787195212
 آرمان شهر در انترنت

http://armanshahropenasia.wordpress.com 
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ادامه از صفحه )1(
وضعیت زنان زندانی...

زنان زندانی با چه مشکالتی روبرو هستند؟
این جا ما دو بحث داریم، بحث مشکالت، حفظ صحت، بهداش��ت و نگهداری ش��ان  است. زنان 
بیشتر ضرورت دارند که وسایل بهداش��تی منظم در اختیارش��ان قرار داده شود، کلینک منظم داشته 
باشند، داکترهای مجهز داشته باشند. با وجودی که اندکی در والیت های کابل، مزار و هرات به این 
مسأله رسیدگی می شود اما در والیت های دیگر از آن خبری نیست. در سفری که من به بدخشان 
داش��تم در یک اتاق حدوداً سه در سه تعداد 9 نفر زندانی با چهار فرزندش��ان بودند که از تعفن و 
بد بویی وارد اتاق شدن مشکل بود. وقتی کسی که زندانی می شود فقط سلب آزادی شده است و 
تمام حقوق اساسی او باید اعاده ش��ود. حق بهداش��ت، رسیدگی به دوسیه ها، آب، نان و رسیدگی 
ب��ه کودکانشان. بارها ما با وزارت عدلیه در این راست��ا صحبت کردیم، این ها نبود بودجه کافی را 

دلیل این مسأله عنوان می کردند. 
دیگری رسیدگی به دوسیه های زنان است متاسفانه به دوسیه های زنان کمتر رسیدگی می ش��ود. 
حت��ا م��ن والیت هایی را خبر دارم که به وکیل مدافع صالحیت داده نمی ش��ود که از حق یک زن 

دفاع کند. حتا برایش طعنه می زنند که از یک زن بدکار دفاع می کنید؟ 
کودکانی که با مادران شان در زندان هستند وضعیت شان چه گونه است؟

- کودکانی که زندانی می ش��وند از سواد، درس و... محروم هس��تند. وقتی مادر زندانی می ش��ود 
کودکان آو به اساس چه اتهام یا گناهی مجازات می ش��وند؟ کودکی که در زندان بزرگ ش��ود از او 
چ��ه ساخته خواهد ش��د؟ طفلی خواهد بود که یا به تمام معنا بدک��ار و بدتربیت و یا بر عکس آن 
آدم سرخورده و منزوی می شود. و یا زمانی که زنان به زندان می روند کودکان آن ها به سن های 
11 و 12 و13 م��ی رسن��د که سن بلوغ است. این ها ب��ی سرپرست می مانند. وزارت زنان تا هنوز 
متاسفانه کدام مرکز حمایوی زنان یا اطفال ندارد به خصوص برای زنانی که از زندان رها می شوند 
برای ادغام مجددش��ان کاری انجام نشده است. کاری که در این اواخر موسس��ه هایی در این راستا 
با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی قرار دادهایی را بس��ته اند و به اطفالی که سن ش��ان بزرگ 
تر از 5 سال است در یک مرکز حمایتی کودکان انتقال بدهند. همین حاال در مرکز حمایوی اطفال 
دفتر زنان برای زنان 65 کودکی که مادران ش��ان در زندان هس��تند نگهداری می شوند. اما دولت تا 

هنوز هیچ مرکز حمایوی اطفال یا زنانی که از زندان رها می شوند را ندارد. 
در روزهای ملی از طرف ریاست جمهوری فرامین عفو و تخفیف صادر می ش��ود. یک ماده فرمان 
ط��وری است ک��ه وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده زنان��ی که به اساس فرامین ریاست 
جمهوری از حبس رها می شوند، تا زمان پیدا شدن خانواده شان محل مصئوون و امن را در مرکز 
و والیات تدارک ببیند. با تاسی از این حکم ریاست جمهوری وزارت امور زنان با موسس��اتی که 

در تاسیس خانه های امن کار می کنند، همکاری می کند.
نمونه های زیادی از کودکان را مشاهده کردیم که در زندان  دچار تکلیف روانی ش��ده اند، آن ها 

از انواع و اقسام بازی ها محروم اند. 
زنان��ی ک��ه از زندان آزاد می ش��وند، وقتی دوباره به خانه های ش��ان ب��ر می گردند با چه گونه 

وضعیتی روبرو می شوند؟ آیا خانواده ها آن ها را می پذیرند؟
هدف از تطبیق مجازات انتقام گیری نیست، هدف از تطبیق جزا اصالح و تربیت مجرم است. هدف 
دوم دفاع از جامعه است. اما متاسفانه زندان های افغانس��تان مرکزی برای اصالح و تربیت مجرمین 
نیس��ت. زندانی ها در افغانستان نه تنها اصالح نمی شوند بلکه جانی تر از پیش می شوند. چند روز 
پی��ش در مرکز اصالح و تربی��ت اطفال یک محجوز با ضرب چاقو یک دوست و هم قطار خود را 
کشت. شاید این طفل به خاطر یک عمل کوچک به آن جا رفته بود اما در آن جا به عوض اصالح 

و تربیت فرد دیگری را کشت و جرم بزرگتری را مرتکب شد. 
در مورد زنانی که از زندان خالص می ش��وند، زمینه ادغام مجددش��ان به خانواده ها مشکل است. 
البته در بعضی خانواده ها چنین نیس��ت، اما اکثر خانواده ها قبول ندارند که زن مرتکب جرم شود. 
وزارت ام��ور زنان در همکاری با برخی وزارت خانه ها و موسس��ات بعضی کارها را روی دست 

دارد، اما تا به حال کار درخور و شایانی در این راستا انجام نداده است. 
آیا زنان موردشکنجه یا تجاوز قرار گرفته اند؟

نه، امروز ارتباطات وسیع ش��ده است. هرکس که در یک گوش��ه فشاری بر  او وارد شود، حد اقل 
پیام خود را به گوش همه می رساند.

اما در مقایس��ه با زندانی های مرد زن ها کمتر مورد ش��کنجه قرار می گیرند. ش��کنجه ای که در 
زندان ها یا توقیف خانه های مردانه صورت می گیرد بیشتر زندانی های خطرناک مورد شکنجه قرار 
می گیرند. زنان با توجه به نوع جرمی که مرتکب می شوند جرایمی مثل فرار از منزل است، بعضی 
م��وارد مواد مخدر است، اختطاف هم کم کم وجود دارد. اما در مقایس��ه با مردان جرایم خفیف را 

مرتکب می شوند.
پیشتر اشاره به وکیل مدافع داشتید، در این زمینه زنان با چه مشکالتی روبرور هستند؟

متاسفانه وکالی مدافع در افغانستان ، تعدادشان بسیار کم است. به اساس آماری که در سال 2007 
ص��ورت گرفت��ه بود، حداقل ما به 25 هزار وکیل مدافع نی��از داریم که در قضایای حقوقی و مدنی 
باید کار کنند. در حالی که در حدود 1200 وکیل مدافع داریم. با توجه به این آمار کم مشکل است 
ک��ه یک وکیل مدافع برود در قندز، دایکندی ی��ا بدخشان به آن قضیه رسیدگی کند. وکالی مدافع 
اکثراً در ش��هرهای مهم افغانس��تان هس��تند. یک وکیل مدافع 20 تا 30 دوسیه را می گیرد که به آن 
ها رسیدگی کند. چون حجم کارش��ان زیاد است به ص��ورت درست نمی توانند به قضایا رسیدگی 
کنن��د. موضوع دیگر ای��ن است که برای اکثر وکالی مدافع در مجالس قضایی اجازه صحبت کردن 
را نمی دهند. متاسفانه اکثر کس��انی که در مراجع دادستانی و دادگاه کار می کنند آدم های متخصصی 
نیس��تند. زمانی که متخصص کارهای خود ش��ان نباش��ند انتظار تطبیق عدالت را نمی توان از آن ها 

داشت.
مشکالت زنان در رسیدگی به دوسیه ها چیست؟

در این قسمت ما مشکالت زیادی داریم. بهانه های مختلفی می گیرند برای رسیدگی به دوسیه ها و 
بهانه هایی مطرح می کنند که زیاد منطقی نیست. بارها ما نامه های رسمی به نشانی اداره های عدلی 
و قضای��ی فرستاده ای��م. اداره ها رسیدگی کمتر می کنند. به همین دالیل تا به امروز کارهایی که باید 

ادامه از صفحه )1(
بیانیه مشترک کمپین 50% زنان و کمیته مشارکت...

 تبعی��ض نس��بت به زنان و اقوام، فق��دان آزادی بیان و غیره در افغانس��تان تجربه ش��ده است و 
جامعه ی بین المللی به نام جهان ش��مول بودن اعالمیه جهانی حقوق بشر وظیفه دارد که از این 

روند خطرناک جلوگیری نماید.
اگر کنفرانس بن 2 برای ایجاد صلح یک سویه تاکید نماید، این صلح چیزی را به نمایش نخواهد 
گذاشت مگر خستگی و ناکامی بین المللی از جنگ در افغانستان را که نتیجه آن تجربه ای ناکام 
و آتشی پنهان در زیر خاکس��تر خواهد بود که ش��عله ور ش��دن این آتش در سال های بعد دامان 

جهان و افغانستان را یک بار دیگر خواهد گرفت.
ما زنان افغانستان هنوز دوران سیاه طالبان را فراموش نکرده ایم

در آن دوران زن افغانس��تان از جغرافیای افغانس��تان محو گردیده بود. ما زنان ماهیت محوری زن 
ستیزان��ه تفکر طالبان را می دانیم. آگاه هس��تیم که بدون این محور طالب��ان دیگر هویت طالبانی 

ندارند و نمی توانند بر سر این اصل خود به مذاکره و یا موافقت با کسی برسند.
بدیهی است که در هر نوع ائتالف با طالبان زنان افغانس��تان اولین کس��انی خواهند بود که قربانی 
معامل��ه و مصالحه خواهند گردید. فراموش نکرده ایم که اب��راز انزجار زنان و مردان آگاه، یعنی 
افک��ار عموم��ی کشورهای جهان به خص��وص کشورهای دموکراتیک بر سرنوش��ت رقم زده به 
وسیله طالبان مس��أله ای بود که زمینه را برای ورود دولت های دموکراتیک به خاک افغانس��تان 
مساعد ساخت. زنان افغانستان و بهبود وضعیت آن ها یکی از عمده ترین مسایلی بود که جهان 
و افکار عمومی جهانی را بس��یج ساخت. ما زنان افغانس��تان هنوز دوران سیاه طالبان را فراموش 

نکرده ایم.
شاید این آخرین بار باشد که شما صدای ما زنان افغانستان را به صورت جمعی می شنوید

ما زنان افغانس��تان به وجود آمدن حرکت های ترقی خواهانه و ایجاد فضای امن برای ش��رکت 
ک��ردن زنان در اجتماع و به دست آوردن دستاوردهای نس��بی با وجود تمام ضعف های موجود 
و سمبولی��ک ب��ودن آن را در ط��ول یک دهه گذش��ته ارج می نهیم که از آن جمل��ه می توان به 
ایجاد وزارت امور زنان، نمودار بلند ش��رکت زنان در فعالی��ت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتص��ادی ن��ام برد. اما در کم��ال تعجب از خود می پرسیم که جامع��ه ی جهانی و کشورهای 
دموکرات به خصوص کشور آلمان به عنوان تس��هیل گر این آش��تی چه گونه نس��خه ای را برای 
صل��ح دوام دار و پای��دار در این مملکت تجویز خواهند نمود که در آن زن های افغانس��تان  بار 

دیگر طعم تلخ تجربیات دهه های گذشته را نچشند. 
چه گونه جامعه ی جهانی و وجدان های بیدار و آگاه می پذیرند که بار دیگر 50 درصد از جامعه 
یعنی زنان باز هم شرایط مشابه زمان تحجر طالبان را داشته باشند. اگر این صلح مسلحانه صورت 
بگیرد شاید این آخرین بار باشد که شما صدای ما زنان افغانستان را به صورت جمعی می شنوید.  
ما زن های افغانس��تان چند نس��ل است که در خانه ها زندانی ش��ده ایم. دختران و پسران آگاه ما 
خواسته هایی ش��بیه فرزندان شما دارند. آن ها نیز می خواهند که به مکتب و دانشگاه بروند. می 
خواهند دست رسی به رسانه های باکیفیت داش��ته باش��ند. جوان های ما می خواهند که همس��ر 
آین��ده ی خ��ود را بعد از سن قانونی خود انتخاب نماین��د و آرزو دارند به تفریح و ورزش سالم 
دست رسی داشته باشند و کشور خود را بدون زخمی بر بدن و هراس از ماهیت وجود خود در 

قالب نژاد، زبان و سمت و اندیشه خود بسازند.
م��ا زن��ان آگاه همراه با مردان خوش فکر و مترقی کشورمان چشم امید به سوی ش��ما داریم و به 
افکار عمومی جهان باور داریم و امیدواریم وجدان های آگاه شما هرگز اجازه نخواهد داد که به 

نام منافع و مصالح ملی سرنوشت زنان بار دیگر بازیچه قرار گیرد. 
کمپاین 50% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان

womenspoliticalparticipation.c@gmail.com :تماس
Campaign50darsad@gmail.com

Campaign50darsad.blogfa.com :وبالگ

می شد نشده است. از جانب دیگر خانواده ها و نزدیکان زنان از زندانی های زن حمایت نمی کنند. 
وقتی یک مرد زندانی می شود تمام خانواده ی دور و نزدیک دنبال می کنند و با هر وسیله ای او را 
آزاد می کنند. ولی اگر یک زن بازداشت یا زندانی شود هیچ کسی آن را پی گیری نمی کند. بسیار به 
ندرت پیش می آید که خانواده ای پیدا شود که از حقوق زنی که مرتکب جرایم اخالقی شده است، 
دفاع کند.  من اطالع دارم که در برخی موارد پدر دختر به دادگاه رفته و از دادگاه درخواست کرده 
اس��ت که ب��رای دخترش جزای سنگین تری در نظر گرفته ش��ود.می گویند جرم دختر باالی نام و 

نشان و عزت و آبروی آن ها تاثیر کرده است، بنابراین، زن بد کاره باید در زندان بماند.
پیشنهاد شما در راستای زندان های زنانه چیست؟

ما همیشه از اداره های عدلی و قضایی و به طور خاص دادگاه عالی خواسته ایم که جزای عمودی 
زنان به افقی تبدیل شود. جزای عمودی جزایی است که زن محبوس بالفعل پشت میله های زندان 
یا داخل سلول ها مدت حبس خود را بگذراند. و جزای افقی جزایی است که که دولت یک ساحه 
بس��یار بزرگ را برای زندانی های زن در نظر بگیرد که زن ها ورزش منظم انجام دهند، هم کارهای 
حرفه ای برای کس��ب و کمال و اش��تغال زایی فراهم ش��ود. این نکته هم قابل طرح است که زمینه 
برای فرار زندانی های زن بسیار کم است. به طور نمونه زندان قندهار را در نظر بگیرید تمام مردها 
ف��رار کردن��د ولی زن ها آرام ماندند. چند س��ال پیش هم چنین واقع��ه ای رخ داد ولی زن ها آرام 
ماندند. بنابراین، وقتی زن ها مثل مردها در سلول ها قرار گیرند؛ فکر می کنم عدالت زیرپا می شود. 
باید جایی برای مجرمین زنی وجود داش��ته باش��د که جرایم خفیف دارند، جایی که محیطی برای 
کارآموزی باشد. اگر زن به آن محیط می رود زمانی که از زندان خالص شود الزمًا وابسته به خانواده 

نیست و خودش می تواند کار پیدا کند. 
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مجموعه زندانی ها در افغانستان اعم از زن و مرد، جنایی و سیاسی چه تعداد است؟
 آم��ار و ارقام زندانی ه��ا همیشه در حال افزایش و کاهش است. حاال ما در حدود21 هزار زندانی 
زن و مرد در زندان های افغانس��تان داریم. تقریبًا 700 نفر زن و 300 تن کودک همراه مادران شان. 
بیشت��ر از 1500 نف��ر زندانی سیاسی وجود دارد که در نقاط مختلف کشوراند اما بیشترین آن ها در 

زندان پلچرخی هستند؟
در سال 2002 که زندان ها از وزارت امور داخله به وزارت عدلیه انتقال یافت صرف 2 هزار زندانی 
داشتیم. به اساس محاسبه ما ساالنه 20 در صد تعداد زندانی ها افزایش می یابد. دلیل افزایش زندانی 
ها این است که در اوایل تطبیق قانون کمتر صورت می گرفت. ولی هر قدر قانون بیشتر تطبیق شود 
مجرمین بیشتر دستگیر می شوند. از جانب دیگر با توجه به فقر و ناتوانی هایی که در جامعه وجود 

دارد  جرایم نیز  بیشتر شده است.
تعریف شما از زندانی سیاسی چیست؟ 

اگر تعریفی از زندان سیاسی داش��ته باش��یم، کسانی هستند که ضد امنیت داخلی و خارجی هستند. 
یعنی کس��انی که علیه حاکمیت سیاسی قرار دارند، زندانی سیاسی قلمداد می شوند، مثاًل طالبان. ما 
در افغانس��تان زندان سیاسی مجزا نداریم، اما در صنف بندی که در داخل زندانی ها می کنیم، گروه 

سیاسی را جدا می کنیم. 
چه تعداد زندان در افغانستان وجود دارد؟

 ما در افغانس��تان 38 زندان و توقیف خان��ه داریم که در 34 والیت 34 زندان است و چند توقیف 
خانه مستقل و زنانه مستقل داریم. اما زندان زنانه مستقل فقط یک زندان در کابل داریم. بقیه تحت 

تاثیر مدیریت زندان ها است. 
مراحلی که یک زندانی از آغاز دستگیری تا طی مراحل نهایی دوسیه در بر می گیرد چیست؟
 مراحل��ی ک��ه پرونده یک مجرم را از آغاز تا طی مراحل نهایی آن در بر می گیرد در حدود 10 ماه 
اس��ت. ح��دود 72 ساعت در نظارت خانه سپری می کند، مدت 15 روز دادستان تحقیق می کند که 
اگ��ر دوام یاب��د، 15 روز دیگر تمدید می کند، مدت دو ماه مرحله اول محاکمه، دو ماه دیگر مرحله 

استیناف آن و 5 ماه مرحله تمییز است. 
در یک گزارش پارلمان فهرس��تی از متهمینی وجود دارد که س��ال ها در زندان هس��تند اما بی 
سرنوشت، چرا با توجه به این مراحلی که شما گفتید به دوسیه ها رسیدگی صورت نمی گیرد؟

 ای��ن گ��زارش صحت ندارد؛ اما طبیعی است وقتی که دوسیه به دادگاه ابتدایی می رود، آن مجرم را 
بری الزمه می ش��ناسد. برائت می دهند ولی دادستان به آن قانع نمی شود و ادعا می کند که به دادگاه 
دوم برود. وقتی دادگاه دوم به دوسیه رسیدگی می کند. اگر مالحظاتی وجود داشت دوباره به دادگاه 
اول��ی می فرست��د، این ها زمانی را در بر می گیرند. زندانی فکر می کن��د که بری الزمه است باید رها 
ش��ود، در حالی که دوسی��ه ی او در دوران است. اما نکته دیگر تراک��م دوسیه ها است. این مشکل 
در این اواخر کم ش��ده است، نه در محاکم این مشکالت است و نه در سارنوالی ها. اما این که به 

صورت نسبی دوسیه ها دور می کند، شکایت باال می رود.
چه گونه تفکیک میان کسی که مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شده است با یک 

مجرم جنایی که به اتهام سرقت خفیف باز داشت شده است، وجود دارد؟
زندان های ما از لحاظ فیزیکی فرسوده و کهنه هستند. دوم، سی سال جنگ باالی آن تاثیرات زیادی 
دارد که به ویرانه ها تبدیل شده اند. سوم عده ای از زندان ها در خانه های کرایی هستند. در جایی که 
برای 15 نفر یا یک فامیل ساخته شده است ما 200 نفر را نگهداری می کنیم. طبیعی است که صنف 
بندی آن ها کار دش��وار است. به طور نمونه ما در میدان وردک، بغالن و بعضی جاهای دیگر خانه 
کرایی داریم. حتا زندان پلچرخی اگر چه یک محبس بزرگ است ولی در اثر گذشت زمان و جنگ 
صدم��ه دی��ده است.حاال زیر برنامه باز سازی ما قرار دارد سعی ش��ده است که زندانی های سیاسی 
در یک بالک باش��ند و غیر سیاسی در بالک دیگر. ولی در مجموع تنظیم آن برای ما کار دش��واری 
اس��ت. در همین اواخر 15 زندان را ساختی��م و 6 زندان را باز سازی کردیم و ده زندان دیگر باقی 

مانده است که وضعیت بد دارند. 
زندان های افغانستان چه قدر با قوانین بین المللی تطابق دارند؟ 

1 - رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان        ادامه در صفحه )18(----------

لطفًا در باره ی کارکرد انجمن وکالی مدافع معلومات دهید؟
- وکال��ت در افغانس��تان سابقه 54 ساله داش��ته دارد که تقریبًا در ح��دود 51 سال تحت اثر دولت 
ب��ود. ام��ا از سه سال بدین سو ) سال 1387( به اساس فرمان رییس جمهور آقای کرزی از سرتاسر 
افغانستان در یک انتخابات رییس، معاونین و اعضای شورای رهبری  انجمن مستقل وکالی مدافع 
انتخاب شدند و از آن تاریخ تا حال به حیث یک نهاد مستقل شروع به کار کرد. در طی این سه سال 
انجمن را تقریبًا توانس��تیم در سیس��تم عدلی و قضایی نهادینه سازیم. ما حاال عضویت انجمن بین 
المللی وکالی مدافع را کسب کردیم  و 700 وکیل مدافع را در سرتاسر افغانستان آموزش دادیم و 
دفترهای نمایندگی را در سطح والیت ها ایجاد کردیم، متاسفانه تا هنوز نتوانستیم در تمام والیت ها 
نمایندگی ایجاد کنیم اما توانستیم در هر والیت نماینده ی وکالی مدافع را داشته باشیم، در محکمه 
استیناف و محکمه والیت کابل دفتر ایجاد کردیم، یک فصلنامه و یکهفته نامه تاسیس کردیم، برنامه 

رادیویی ساختیم و بسا برنامه های دیگر که در تقویت وکالت و انجمن نقش داشته است.
از جانب دیگر ما عضویت کمیس��یون منع خشونت، شورای هماهنگی ستره محکمه، شورای عالی 
محابس و توقیف خانه ها، ش��ورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال، بورد مس��تقل مرکز حقوقی 
وزارت عدلیه و کمیته توقیف شدگان را کسب کردیم. و هم چنین در بخش کمیته توقیف شدگان 
که در دفتر OSA است و نهاد هایی چون کمیسیون مستقل حقوق بشر، آیلف، قانون عوشتونکی و 
همچنان نماینده یوناما عضویت کسب کردیم. ما در انجمن ارتباط با نیروهای بین المللی )آیساف و 
سفارت کانادا( و نهاد های دولتی )دادگاه عالی، دادستانی کل و وزارت عدلیه( در باره ی مشکالت 
زندانی ها به خصوص در زندان های نظامی و سیاسی مذاکره و صحبت داش��تیم و خواست های 
خود را ارائه کردیم. اکثریت خواسته های ما به خصوص با نیروهای بین المللی مورد پذیرش قرار 
گرفت. حتا محبس پروان )زندان بگرام( به اساس نظر ما بوده که مطابق قوانین نافذه افغانستان باید 
تمام زندان ها تحت نظارت دولت افغانس��تان باشند. از زندان بگرام و زندان پلچرخی به خصوص 

بالک D که زندانی های سیاسی در آن نگهداری می شوند دیدار کردیم. 
چه تعداد وکیل مدافع در کشور وجود دارد؟

ما زمانی که انجمن را ایجاد کردیم، در حدود 500 وکیل مدافع در سرتاسر افغانستان داشتیم اما در 
ط��ول این سه سال ح��دود 1200 نفر داریم که در این میان حدود 300 زن کار می کنند. و این آمار 

هر روز در حال افزایش است. 
آیا این تعداد کافی است؟

ن��ه، مطاب��ق با معیار های بین الملل��ی باید در مقابل هر یک میلیون نف��وس، یک هزار وکیل مدافع 
وجود داشته باشد. اگر ما نفوس خود را تقریبًا 30 میلیون تخمین بزنیم، باید حداقل 30 هزار وکیل 

مدافع داش��ته باشیم تا به ضرورت های شهروندان کشور برسیم. اما معلوم است که ما نمی توانیم به 
دوسی��ه ه��ای این تعداد محبوس رسیدگی کنیم. ممکن است تع��داد زیادی از این زندانی ها بدون 
وکی��ل مداف��ع بمانند و دوسیه های آن ها طی مراحل ش��ود.دلیل آن هم عدم توجه دولت است. به 
طور نمونه وکالی مدافع با بدرفتاری های پولیس مواجه می ش��وند. در بعضی از دادگاه ها به وکیل 
مدافع اجازه صحبت نمی دهند، مثال به وکیل گفته می ش��ود که »عاجل بگو! که رأفت می خواهی 
یا برائت؟« یا مواردی پیش آمده است که قاضی وکیل مدافع را از محفل محاکمه بیرون می کند. اما 
با یک پولیس یا یک دادستان چنین برخورد نمی شود. این خود زمینه ساز می شود که وکال چنان 
موقف خوبی در سیس��تم عدلی و قضایی ندارند. این ها همه زمینه ساز این است که حقوقدان ها 

عالقمندی خود را از دست بدهند.
چه قدر زندان های افغانستان با معیارهای بین المللی برابرند؟

ن��ه تنها  در عرصه زندان ها بلکه در بس��یاری از عرص��ه های دیگر با معیار های قوانین بین المللی 
برابر نیس��تیم. قوانینی که در دست رس داریم با معیار های بین المللی ترتیب و توشیح شده است. 
اما با قوانین ما هم عیار نیس��ت. همین نظارت خانه ها را نگاه کنید، در یک اتاق ده نفری یک دزد 
است، یک قاتل حرفه ای، یک دانش آموز، یک کس��به کار و یا کس��ی که با رفیق خود جنگ کرده 
همه در یک جا هستند. توقیف خانه والیت کابل گنجایش 250 نفر را دارد. ولی به اساس احصائیه 

جلسات شورای عالی نظارت بر محابس...                   ادامه در صفحه )5 (

ساالنه بیست درصد بر تعداد زندانی ها افزوده می شود
در مصاحبه با دگرجنرال امیر محمد جمشید1 

وضعیت زندان ها در گفتگو با روح اهلل قاری زاده 
رییس انجمن مستقل وکالی مدافع
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آمار کمیس��یون از تعداد زندانی ها 
چیست؟

معی��ن: ما تا هنوز 15 هزار و 500 نفر 
را آم��ار گیری کردیم. گاهی کمتر می 

شود و گاهی  بیشتر می شود. 
کمیسیون به زندان های کدام والیت 

ها دسترسی ندارد؟
معین: کمسیون به طور منظم تقریبًا از تمام والیات نظارت دارد. به این دلیل که در مرکز هر والیت 
ی��ک زن��دان وجود دارد )زنانه و مردانه( اما در توقیف خانه هایی که در ولس��والی ها وجود دارد به 
بعض��ی از آن ها ب��ه دالیل امنیتی دست رس��ی نداریم. به طور نمونه سخت اس��ت که ما به زابل، 
نورستان، یا بعضی ولس��والی های هلمند و قندهار و بس��یاری از ولس��والی های ارزگان برویم. اما 

بسیاری از زندان ها را ماهانه نظارت می کنیم. 
اگر نگاهی به ش��کنجه زندانی ها و مراکز شکنجه داش��ته باشیم، بیشترین شکنجه در کجاها و 

کدام مراکز رخ داده است؟
خاش��ی: البته تعدادی از زندانی ها در پلچرخی و بعضی از توقیفگاه های دیگر از ش��کنجه شکایت 
داشتند و مدعی بودند که در جریان تحقیق و گرفتاری مورد شکنجه قرار گرفتند. اما مشکل عمده 
ای��ن  است که کس��انی که مورد ش��کنجه قرار می گیرند، زمانی که باید ادع��ا کنند به دلیل ترس و 
وحشتی که بر آن ها تسلط دارد نمی توانند بیان کنند. فرصتی که بعد به آن ها دست می دهد، آثار 
و نشانه هایی که وجود داشته باشد و از باالی آن تشخیص شود، به مشکل می توان اثبات کرد. ادعا 
زیاد وجود دارد اما اثبات آن به دلیل گذشت زمان مشکل است. بیشتر ادعاهایی که وجود دارد در 
نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی مورد شکنجه قرار گرفته اند. اما به صورت عام زمانی 
که هر مظنونی گرفتار می شود رویه بد همراه او صورت می گیرد و نظر به تحقیقاتی که کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان در سال 2006 و 2007 داش��ت نشان داده شد که حدود 60 درصد 
پولیس در اعمال شکنجه نقش داشته است و این به خاطری است که نیروهای پولیس بیشتر در تمام 
نقاط افغانستان مسئوولیت امنیتی را به عهده دارند. در همین اواخر شخصی در یکی از حوزه های 
امنیتی  وفات کرد. دو نفر از مسئوولین این حوزه به همین اتهام دستگیر شده اند و حاال در توقیف 
به سر می برند. با وجودی که نظارت خانه کابل ادعا کرده است که شکنجه در حوزه صورت گرفته 
اما اگر چنین بوده نظارت خانه نباید او را می پذیرفت. این جوان بعد از 12 روز فوت می کند. این 
نمونه ای است که ما شاهد بودیم. چند سال پیش شاهد قتل یک شخص در ریاست 17 امنیت ملی 
که حاال به ریاست 40 مسما شده است، بودیم. هر چند مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی اعمال 
ش��کنجه باالی ش��خص را رد کردند و مدعی بودند که شخص می خواست از منزل 5 یا 4 خود را 

به پایین بیندازد و باالخره دست به خود کشی زد. 
شکنجه ها را چه گونه اثبات می کنید؟ موانع اثبات شکنجه چیست؟

خاشی: نقش اداره هایی چون طب عدلی و سایر مراجع که بتوانند از لحاظ علمی اثبات کنند موثر 
است. همین قضیه ای که در امنیت ملی اتفاق افتاد، فامیل قربانی حاضر نشد که جسد کالبد شکافی 
ش��ود و مورد معاینه اندیس��کوپی قرار گیرد و تشخیص داده ش��ود که به اثر اعمال شکنجه به قتل 
رسی��ده اس��ت و یا این که خودش خواسته انتحار کند. در قضی��ه اولی هرچند طب عدلی نظریات 
خود را داش��ت اما نظریات طب عدلی کمتر می توانست کمک کند که عاملین قضیه به طور واضح 
ش��ناسایی ش��وند. طب عدلی می گوید از امکانات الزم بر خوردار نیس��ت. به دلیل فساد، قضایا به 

صورت الزمه آن تشخیص داده نمی شود. 
با وجودی که افغانستان کنوانسیون های بین المللی را که در این زمینه وجود دارد، امضا کرده 

است چرا هنوز شکنجه و رفتار تحقیر کننده وجود دارد؟ 
معین: ش��کنجه را کنوانسیون منع ش��کنجه چنین تعریف کرده است: شکنجه باید سه عنصر داشته 
باش��د، یعنی از طرف یک مامور عامه صورت گیرد، مثل پولیس، امنیت ملی یا هر مس��ئوول دیگر، 
هدفمند بوده باش��د. ش��کنجه بیشتر در توقیف خانه ها و نظارت خانه ها صورت می گیرد. ما در 
زندان ش��کنجه نداریم به این دلیل که در زندان کسانی هستند که محبوس شدند و از طرف دادگاه 
مجرم ش��ناخته ش��ده اند. ولی در توقیف خانه مظنون ها و متهم ها هستند که جرم شان اثبات نشده 
است که به خاطر اعتراف گرفتن ش��کنجه می ش��وند. در افغانستان از ده سال بدین سو ما پیشرفت 
های بسیار چشم گیری در کاهش شکنجه داشته ایم که در همین ده سال اخیر نیز رو به کاهش بوده 
است. به این دلیل که نظارت صورت گرفته است.کمیسیون هر روز، هر هفته و هر ماه از این مراکز 
دیدار داش��ته است. وقتی که نظارت صورت می گیرد، نگهبان های توقیف خانه ها و نظارت خانه 
ها جرأت نمی کنند که کس��ی را مورد ش��کنجه قرار دهند. اما هنوز شکنجه وجود دارد و گاهی در 
بعضی نظارت خانه های امنیت ملی و پولیس شکنجه مشاهده می شود. شکایت آن به ما می رسد. 
دلیل عمده این است که هنوز حاکمیت قانون وجود ندارد و عاملین ش��کنجه بازداش��ت و محاکمه 
نمی شوند. دوم سطح آگاهی کارمندان پولیس و امنیت ملی بسیار پایین است. آن ها فکر می کنند 
که تا شکنجه نکنیم کسی اعتراف نمی کند. بخشی از کارمندان امنیت ملی و پولیس فکر می کنند که 

هر کسی مظنون و متهم باشد، گناه کار است. 
بال استثنا در همه والیت های افغانستان شکنجه وجود دارد. نمی توانیم بگوییم که در برخی والیت 
ها بیشتر است یا کمتر است. اما به اثبات رسانیدن شکنجه کار سختی است. نمی توانیم بگوییم که 
چند مورد شکنجه به وسیله کی ها در کدام والیت ها صورت گرفته است. اما شکایت ها از همه جا 
به ما رسیده است، در بعضی موارد آثار و عالیم را دریافت کردیم. از آن ها عکاسی و فیلم برداری 
کردیم حتا اعتراف های قربانی ها را گرفته ایم. مثاًل کس��انی بی خوابی دارند، با کبل زده ش��دنده اند، 
وضعی��ت عادی ندارند. اما بعضی موارد دیگر فقط در سطح ادعا است. از جانب دیگر کس��انی که 
شکنجه کردند، یک تعداد شان را توانستیم به پنجه قانون بسپاریم. آمار آن ها هنوز کامل نشده است. 
زمانی که شکنجه به اثبات رسیده است و پی گیری کردیم، بعضی موارد اثبات و شکنجه گر بازداشت 

و محاکمه شده است. 
فاری��اب  در  مث��اًل 
افراد  از  یکی  پارسال 
پولی��س  پای��ه  بلن��د 
در نظ��ارت خانه آن 
کرده  شکنجه  والیت 
بود، ناظرین کمیسیون 

قضیه را مستند سازی کرده و بعد از اثبات، فرمانده پولیس به دو سال حبس محکوم شد.
ام��ا زندان  ه��ای خارجی و کمپ های آن ها؟ مثاًل بگرام و امثال آن که در افغانس��تان موقعیت 

داشت  سازمان های حقوق بشری و ارگان های عدلی به آن دست رسی نداشتند.
معین: پنج کشور  خارجی )کانادا، بریتانیا،  فرانسه، سویدن و امریکا( صالحیت داشتن نظارت خانه 
را دارند. وقتی که این نیروها، افراد  مخالف امنیت ملی افغانستان را دست گیر کنند، بازداشت می 
کنند و بعد از 72 ساعت باید به امنیت ملی افغانستان بسپارند. این کشورها توافق کرده اند که وقتی 
تروریس��ت ها را بازداشت می کنند باید به امنیت ملی سپرده شوند. ولی بازداشت گاه موقتی دارند. 
نیروهای ایتالف صرفًا یک زندان در بگرام دارند. ما از سال گذشته به این سو بنابر دادخواهی های 
انجام شده، کمیسیون موفق شد که یک توافق نامه را با وزارت دفاع امریکا به امضا برساند و  بتواند 
ب��ه زندان بگرام دست رسی پیدا کن��د. از پارسال به این سو ما به زندان بگرام دست رسی داریم و 
نظ��ارت می کنیم. در این زمینه بخش ویژه ای به نام تیم بررسی ویژه در کمیس��یون وجود دارد که 
از بازداش��ت گاه های خارجی نظارت می کند و با زندانی ها مصاحبه می کند. این ها هم چنان بر 
تلفات افراد ملکی و حقوق بشر دوستانه بین المللی نظارت می کند. فکر می کنم هنوز دست رسی 

کامل به پرونده ها ندارند. صرف از وضعیت بررسی و بود و باش آن ها نظارت می کنند. 
اگر از نگاه حقوقی نگاه کنیم طی س��ال های گذش��ته دوس��یه های مظنون های بگرام را کدام 

دادگاه باید رسیدگی می کرد، دولت افغانستان یا امریکا؟
معین: البته تا جایی که اطالع دارم دولت امریکا بعضی کنوانسیون های را امضا نکرده است و برای 
خود این حق را گذاش��ته است که در بعضی کشورها زندان داش��ته باش��د. اما زندان بگرام بر پایه 

حقوق بین الملل و معاهدات دولت افغانستان با امریکا ایجاد می شد. 
 محابس و توقیف خانه های افغانس��تان زیر نظارت وزارت عدلیه است. مسأله ی زندان بگرام فرق 
می کند. چون در آن تروریس��ت های بین المللی هس��تند. محاکمه آن ها نیز فرق می کند. به همین 
دلی��ل زندان بگرام مربوط به نیروهای بین الملل��ی است. با وجودی که وضعیت زندان هایی که به 
وسیله نیروهای خارجی نگه داری می شوند از نگاه فزیکی خوب است ولی بعضی شکایت ها در 
باره ی شکنجه زندانیان به دست ما رسیده است. به دلیل عدم دسترسی نمی توانیم بگوییم که تعداد 

افراد مورد شکنجه قرار گرفته چه تعداد است.
چرا کمیسیون هنوز نمی تواند بر  بخش هایی از زندان بگرام نظارت کند و به دوسیه های آن 

ها دست رسی پیدا کند؟
معین: من در این زمینه زیاد معلومات ندارم می شود با تیم بررسی ویژه صحبت کنید. فکر کنم یک 

پروسه طوالنی است که ما باید به دوسیه آن ها دست رسی پیدا کنیم. 
خاش��ی: اگ��ر چه اداره و کنترل ای��ن زندان ها در دس��ت نیروهای بین المللی اس��ت، بعد از یک 
مرحل��ه ای ک��ه آن ها اسناد الزم را پیدا می کنند یا پیدا نمی کنند بنابر توافق نامه هایی که با ریاست 
امنی��ت ملی و وزارت دفاع دارند، اش��خاص مذکور را به آن جا معرف��ی می کنند. حاال در توقیف 
خانه نظامی پلچرخی  حدود 400 تن بازداشتی نگه داری می شود ولی دوسیه های آن ها از طریق 
ریاست عمومی امنیت ملی به محاکم طی مراحل می شود. عالوه بر آن در بگرام به محکمه استیناف 
والیت پروان تفویض صالحیت شده که بعد از طی مراحل شدن دوسیه هایی که به وسیله نیروهای 

بین المللی تکمیل شد به زندان بگرام رفته جلسه محاکماتی را برگزار کنند.
 اگر پروتوکولی امضا می ش��ود باید طبق قانون باش��د، اما در قوانین افغانستان در هیچ جایی 

زندان خارجی را به رسمیت نشناخته است.
خاش��ی: اگر ما حضور نیروهای خارجی را در کشور بررسی کنیم بس��یار سوال های دیگر ی هم 
در این زمینه مطرح می ش��ود. این در قوانین افغانستان صراحت دارد، اما عماًل شاهدیم که ریاست 
عمومی امنیت ملی، به عنوان یک ارگان کشفی عمل می کند، بیش از 72 ساعت اجازه ی نگهداری 
مظن��ون ی��ا متهم را دارد، همین حاال 800 تن از توقیفی ه��ا و محبوسین در ریاست 40 امنیت ملی 
در سلب آزادی به سر می برند. این ها ادعا می کنند که بارها از وزارت عدلیه خواسته ش��ده است 
که این توقیف ش��ده ها به زندان پلچرخی انتقال داده ش��وند. اما وزارت عدلیه از نگه داری این ها 

اظهار عجز می کند و نمی پذیرد. 
مسأله ی زندان های زنان؟

خاش��ی: داشتن زندان های زنانه مثل زندان های مردانه حتمی است. این مسأله در کنوانسیون های 
بین المللی صراحت دارد. در افغانستان در مجموع زندان های زنانه و مردانه جدا هستند، متاسفانه 

تا حاال در چند والیت هنوز زندان زنانه وجود ندارد.
معی��ن: وضعیت زندان های زنانه حتا در بعضی والیت ه��ا از زندان های مردانه بهتر است. به این 
دلیل که به آن توجه بیشتری از طرف سازمان های بین المللی شده است. مثاًل هرات، کابل، جالل 
آباد و فاریاب. ولی در بس��یاری از والیت ها وضعیت ب��ود و باش زندانی ها بد است. مثاًل ازدحام 
زیاد است. در یک اتاق 3/4 به اندازه ای نفر است که صرفًا می توانند در جای خود بنشینند. از این 

بخش شکایت های زیادی به دست ما رسیده است.000         ادامه در صفحه )19(
----------

1 - به ترتیب: هماهنگ کننده نظارت بر تخطی های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ و 
مسئوول نظارت بر تخطی های حقوق بشری زون مرکز کمیسیون مستقل حقوق بشر.

وضعیت زندان ها و رفتار با زندانیان در افغانستان
در مصاحبه با حسین معین و منیر خاشی1
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ادامه از صفحه )3(
وضعیت زندان ها در گفتگو با روح اهلل قاری زاده...

 در حدود 750 نفر در آن به سر می برند. در قانون گفته می ش��ود که یک فرد سه روز در نظارت 
خانه بماند اما این فرد را هفته ها نگاه می دارد. یا گفته می شود که دوسیه یک متهم یا مظنون باید 
در مدت 10 ماه تکمیل ش��ود اما سال ها می ماند بدون این که محکمه استیناف او تمام ش��ود. این 
از نگ��اه حقوقی و قانونی کامال خالف معیارهای بی��ن المللی و قوانین نافذه کشور است. متاسفانه 
مشکل ما در سیستم است. ما سیستم خوب نظارتی، عدلی و قضایی درست نداریم. در قانون تدابیر 
احتیاطی مطرح است. در حالتی است که: خوف فرار موجود باش��د، خوف از بین رفتن دالیل الزام 
باشد، جرم سنگین باشد، خوف از بین رفتن خود شخص باشد، مسکن ثابت نداشته باشد. در چنین 
حالت ه��ای خاص یک ف��رد را تحت توقیف قرار باید داد. متاسفانه نظ��ارت و توقیف طبق قانون 
نیس��ت، هر ش��خص را به مجرد کشف پولیس در گام نخست زندانی می کنند. به خاطر جلوگیری 
هی��چ تدابی��ری نداریم. در مرحله حب��س نیز بدیل حبس وجود ن��دارد. در محاکم هم بدیل حبس 
نداریم. فقط حبس تعلیقی و جزایی نقدی پیش بینی ش��ده است. اما سایر موارد قطعًا وجود ندارد. 
همین دو موضوع نیز هیچ دادگاهی را نمی بینید که طبق آن عمل کند. در نهایت قوانین افغانستان هم 

ترمیمی است و هم تنبیهی اما اجراآت دستگاه عدلی و قضایی بیشتر تنبیهی است تا اصالحی.
زندانی سیاسی در افغانستان کیست و با چه چالش های روبرو هستند؟

در قوانین افغانستان در باره ی زندانیان سیاسی تعریف یا تذکری به عمل نیامده است. اما یک رویه 
بی��ن المللی است که در سرتاسر جهان رعایت می ش��ود. زندانی سیاسی ب��ا زندانی جزایی تفاوت 
دارد. معموال جای بود و باش ش��ان از هم جدا است. به این دلیل که زندانی سیاسی با یک اندیشه 
ی سیاسی وارد زندان می ش��ود. ام��ا زندانی جزایی با ارتکاب یک جرم وارد زندان می ش��ود. حتا 
دانشمندان بر این نکته تاکید می کنند که کلمه مجرم را بر زندانی سیاسی نباید بگذارند. به این دلیل 
ک��ه یک زمان ی��ک فرد مجرم سیاسی است، اما بعد ممکن است رییس جمهور یا وزیرش��ود. ولی 
باید میان کسی که زندانی سیاسی است و جنایت کار سیاسی تفکیک قایل شویم. مانند کسی که به 
نیت انتحار دستگیر می شود. اما کسانی که در بازداشت سیاسی به سر می برند و ما با آن ها مالقات 
کردیم، )زندان پروان و بالک D پلچرخی( در افغانس��تان وضعیت ش��ان بهتر است. در گذش��ته ها 
طب��ق معمول ب��رای زندانی های سیاسی مشکالت زیادی ایجاد می کردند. من خود ش��اهد بودم که 
در آن زمان بیدار خوابی، لت و کوب و انواع ش��کنجه معمول بود. اما زندانی های جنایی نس��بت به 

زندانی های سیاسی از نگاه وضعیت بود و باشاز امکاناتکمتریبرخوردار هستند.
هفت س��ال زندان بگرام در اختیار نیروهای بین الملل��ی بود، چرا در این مدت تعدادی در آن 
زندان نگهداری ش��دند ولی کسی واکنش نش��ان نداد؟ هنوز هم به بخش هایی از زندان بگرام 

دست رسی میسر نیست.
قطعٌا از نگاه قوانین افغانس��تان قابل توجیه نیس��ت که در یک کشور مس��تقل و آزاد، کشور دیگر 
زندان جداگانه داش��ته باشد و به دل خواه خود توقیف کند. ولو شکنجه کند یا نکند. قانون اساسی 

گزارشی که به وسیله سازمان ملل تهیه شده و بی بی سی آن را در یافته است خاطر نشان می سازد 
که در چند زندان افغانس��تان ش��کنجه وجود دارد. حتا این ادعا را مطرح می سازند که زندانیان در 
مواردی تحت شوک الکترونیکی قرار می گیرند. زندان هایی که به آن ها اشاره شده زیر نظر پولیس 

و امنیت ملی افغانستان قرار دارند.
در این گزارش شماری از فرماندهان پولیس متهم به اداره و کنترول زندان های مخفی شده اند.

بی بی سی مطلع شده است که در این گزارش شکنجه زندانیان اقدام عادی و سیستماتیک توصیف 
شده است.

ب��ه اس��اس این گزارش آن زندانیان که برخی از آن ها توسط نیروهای ناتو به حکومت افغانس��تان 
تحویل داده ش��ده بودند، مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند، بعضی از آن ها تهدید به آزار جنس��ی 

نیز شده اند.
بیشتر این بازداش��تی ها مظنون به ارتباط با ش��به نظامیان هستند اما اتهام مشخصی علیه آن ها وارد 

نشده است. 
سخنگ��وی سازمان ملل گفته است یافته های این گزارش را با کابل در میان گذاش��ته 

است.
در واکن��ش به این خبر نیروهای نات��و انتقال زندانیان به هفت والیت از جمله خوست 
در جنوب ش��رقی، تخار در ش��مال، هرات در غرب و نیز زندان ضد تروریسم موسوم 

به 124 را متوقف کردند.
انتقال افراد به دو زندان در ترین کوت و قندوز که تحت نظر پولیس اداره می ش��وند 

نیز متوقف شده است. 
این در حالیس��ت که پیش از این گزارش ش��د که انتقال زندانیان به والیت قندهار هم 

دیگر انجام نمی شود.
یکی از مقام های ناتو در افغانس��تان در واکنش به مطرح ش��دن اتهام شکنجه در زندان 

افغانستان، این موضوع را عقب گردی عمده توصیف کرده است.
سال گذشته پس از آن که دادگاهی اعالم کرد که زندانیان در زندان های تحت نظارت 
امنی��ت ملی افغانس��تان در کابل در معرض خطر ش��کنجه و یا بدرفتاری ش��دید قرار 
دارن��د، وزارت دفاع بریتانی��ا موافقت کرد که انتقال زندانیان به این زندان ها را متوقف 

و قوانی��ن بی��ن المللی در این راستا صراحت دارد. چون استقالل نظام عدلی وقضایی یک کشور را 
زیر سوال قرار می دهد.

ولی گزارش هایی در باره ی شکنجه در زندان ها وجود دارد.
زمانی که یک نفر توقیف ش��ده، به زندان بالک دی پل چرخی انتقال می ش��ود، مرحله ای است که 
تحقیق او ختم شده  و جرم اثبات شده است. در آن مرحله نظارت کردن مفهومی ندارد. مشکل ما 
از بدو گرفتاری است. یعنی موکل از زمانی که باز داش��ت می ش��ود باید وکیل مدافع داشته باشد تا 

این که تحقیر و شکنجه نشود. و به زور از او اقرار نگیرند. اما مسیر نمی شود. 
درست است ش��کنجه می ش��ود، اما در نظارت خان��ه و توقیف خانه هاییکه ب��ه آن جا نه ریاست 
محبوسی��ن دس��ت رسی دارد و نه وکالی مدافع. در بعضی از نظارت خانه هاحتا در جریان تحقیق 
وکی��ل مدافع اش��تراک کرده نمی تواند. از بدو گرفتاری وکی��ل مدافع نمی تواند با موکل خود عقد 
قرار داد کند. زمانی که با ایشان تفاهم نیز صورت می گیرد آن ها به مشکالت عینی اتکا می کنند. و 
می      گویند اگر ما به وکالی مدافع اجازه دهیم، ش��اید از دست گیری بعضی افراد دیگر عاجز بمانیم 

و انتحار های زیادتری رخ بدهد. 
اما یک اصل که قانون دارد عام بودن آن است. در قانون اساسی ذکر شده است که هر شخص حق 

دارد به مجرد گرفتاری برای رفع اتهام و اثبات حق خود وکیل مدافع داشته باشد.
مشکالت زنان زندانی چیست؟

زندان های زنان در اوایل مشکالت بی حد و بی اندازه داش��تند. اعم از تجاوز جنس��ی تا مس��ایل 
پایین تر و باال تر. ش��ما در جریان هس��تید که پارلمان 6 سال پیش از زندان پل چرخی دیدار کرد و 
برای همه روش��ن است. اما حاال بهتر ش��ده است البته تنها در چند شهر. اما در سایر والیات همان 

مشکالت را داریم. 
پس کاربرد قانون چیست؟

متاسفان��ه حاکمیت قانون بی معنا اس��ت. در دستگاه عدلی وقتی حاکمیت را عنوان کنید، می گویند 
درس��ت اس��ت که ما در قانون داریم، اما در عمل مشکل وجود دارد. حتا یکی از مقام های بلند پایه 
دول��ت یک بار در صحبت خود گفته بود که قان��ون درست است گفته اما عدالت ایجاب نمی کند. 
یک��ی از عوام��ل عدم تحقق قانون وجود فس��اد به معنای عام آن اس��ت. تراکم عامل دیگری است 
باعث می ش��ود که سال ها یک دوسیه طول بکشددادگاه می تواند با بزرگ کردن تشکیالت خود، 

مشکل را کمتر کند. 
راه حل برای تحقق نظام عادالنه و قانونگرا چیست؟

حاکمیت قانون راه حل اساسی است. باید روابط جای خود را به ضواط بدهد. زمانی که همه چیز 
بر پایه تقسیم بندی های ارتباطی باشد، روابط جای قانون را می گیرد. و به روابط اتکا می کنند. در 
پهلوی آن نیروهای بین المللی که در افغانس��تان هس��تند، باید با همان معیار های بین المللی خود 

را عیار بسازند.

می سازد.
این در حالیست که مقام های دولتی افغانستان شکنجه را به شدت رد می کنند. 

آن ها می گویند زندان های این کشور به روی ناظران سازمان ملل متحد همواره باز بوده و تا حاال 
این نهادها گزارشی نسبت به رفتارهای خالف در این بازداشتگاه ها به دولت افغانستان نداده اند.

بس��م اهلل محمدی، از وزارت داخله افغانس��تان در یک کنفرانس خب��ری در کابل گفت: “نهادهای 
امنیتی افغانس��تان با رد ش��دید این گزارش، خاطر نشان می کنند که به ط��ور دوامدار زمینه بازدید 
هی��ات های حراست از حق��وق بشر ملی و بین المللی و دفتر سازمان مل��ل متحد را برای بررسی 
وضعیت زندان ها و زندانیان میس��ر کرده و همیشه سهولت های الزم را در اختیار آن ها قرار داده 

است.”
آق��ای محمدی اف��زود: “این بازدیدکنندگان بعد از هر بازدی��د، از وضعیت خوب زندانیان، رعایت 

حقوق بشر و عدم شکنجه در زندان های افغانستان اطمینان داده اند.”

نگرانی سازمان ملل از شکنجه زندانیان در افغانستاننگرانی سازمان ملل از شکنجه زندانیان در افغانستان
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 م��ا در مرک��ز حمای��ت از حق��وق م��ردم در قانون اساس��ي آمریکا ب��ا سیاست هاي بازداش��ت و 
ش��کنجه ي دولت آمریکا مقابله مي کنیم که در زمان بوش ش��روع شد و برخي از آنها متاسفانه در 
زمان رئیس جمهور اوباما ادامه دارند. کار من وکالت براي مرداني است که در گوانتانامو بازداشت 
هس��تند، اما در اینجا مي خواهم عمدتا در باره دو مرکز دیگري بحث کنم که در ش��بکه ي جهاني 
زندانه��اي موروثي رئیس جمهور اوباما محل اعزام موکلین ما بوده اند. این دو مرکز در افغانس��تان 
هس��تند؛ آمریک��ا در حال حاضر صدها نفر را در آن کش��ور خودسرانه و با مصونیت از پیگیري در 
بازداش��ت دارد. در باره این مراکز، حتا اگر سلس��له مراتب فرماندهي و مس��ئولیت کامال مشخص 
نباش��د، حداق��ل مي توان این س��وال را پرسید: ناتو چه نقشي مي تواند یا بای��د ایفا کند تا نظارت 
و مس��ئولیت پذیري بیشتري در سیاست هاي حاکم بر بازداش��ت هاي آمریکا در افغانستان وجود 

داشته باشد.
ابتدا از بازداش��تگاه پایگاه هوایي آمریکا دربگرام ش��روع کنیم. آمریکا در این بازداشتگاه هم چنان 
بی��ش از670 نف��ر را بدون تفهیم اته��ام، بدون رعایت حقوق اساسي و ب��دون اطالع از زمان پایان 
بازداش��ت آنها نگ��ه داري مي کند. اطالعات دست اولي از مشخصات و تعداد بازداش��تیان، دالیل 
و ش��رایط  بازداش��ت در دست نیست، چون این بازداش��ت گاه با وجود درخواست هاي مکرر، به 
استثن��اي کمیته بین المللي صلیب سرخ، به روي همگان، از جمله کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان، هیات کمک سازمان ملل در افغانس��تان، وکال و ناظران دیگر، بس��ته است. اما از طریق 
زندانیان آزاد ش��ده و نیز بر اساس اطالعاتي که دولت در اثر اقامه دعوا ناگزیر از ارائه ش��ده است، 
مي دانیم که نقض دادرسي عادالنه و شکنجه که در باره گوانتاناموبه ویژه در چند سال آغازین کار 

آن گزارش کرده ایم، هنوز در بگرام یک واقعیت به شمار مي روند. 
اوال، بازداش��تیان از امکان دادرسي عادالنه براي تعیین وضع و اعتراض به بازداشت خود برخوردار 
نیس��تند. در حال��ي که گروهي از بازداش��تیان ب��ا اقامه ي دع��وا در دادگاه هاي آمریک��ا خواستار 
برخورداري از حق اعتراض به بازداشت شده اند، موضع دولت اوباما � همچون دولت پیشین � این 
است که بازداش��تیان از چنین حقي برخوردار نیس��تند و دولت باید بتواند آنها را تا زمان نامشخِص 
پای��ان مخاصمه نگهداري کند. تنها امکان به اصطالح دادرسي در دسترس بازداش��تیان بگرام تحت 
اختیار»هیات هاي بررسي جنگجویان دشمن«2  است که حمایت آنها از امکان دادرسي قضایي حتا 
از دادگاه هاي مسخره ي بررسي وضعیت جنگجویان3 در گوانتانامو نیز کمتر است. همانند دادگاه 
هاي بررسي وضعیت جنگجویان، آئین نامه ي این هیات هاي بررسي نیز بازداش��تیان را از دانستن 
اتهام ها، پرسش از شهود دولت و احضارشهود خود محروم مي کند. بدتر از آن دادگاه-ها، در این 
هیات ها بازداشتیان حتا نمي توانند در زمان دادرسي حضور یابند و در طي آن نیز از هیچکس، حتا 

از افسران ارتشي غیروکیل، نمي توانند کمکي دریافت کنند.
در نبودِ کامل نظارت و مراقبت مس��تقل، تعدي به بازداشتیان در بگرام فراگیر و ظالمانه بوده است. 
دولت خود اذعان کرده که بازجویان حداقل دو بازداش��تي را در بگرام در زیر ش��کنجه کشته-اند؛ 
این دو را از مچ آویزان کردند و در اصل زیر کتک کشتند. بازداشتیاني که اخیرا آزاد شده اند، تایید 

کرده اند که تعدي یک رویداد روزمره است.
دولت به جاي بس��تن بگرام، با تشخیص این که بازداش��ت گاه موجود به قصد بازداشت درازمدت 
ساخت��ه نشده اند، برنامه ي ساختن یک زندان جدید را در آن پایگاه اعالم کرده است. تاسیس��ات 
جدید عالوه بر 700 بازداشتي کنوني، 1100 نفر دیگر را در خود جاي خواهد داد. با توجه به این 
که پایاني براي حضور آمریکا در افغانس��تان در دیدرس نیس��ت، برنامه هاي دیگري براي نوسازي 
پایگ��اه وجود دارد تا با افزودن رستوران هاي غ��ذاي حاضري، سالن هاي زیبایي و قهوه خانه ها، 

آنجا براي نیروهاي آمریکا و خانواده-هایشان شباهت بیشتري با میهن پیدا کند. 
آمریک��ا مي پذیرد که فرماندهي و کنترل عملیات بازداش��ت در بگرام را منحصرا در اختیار دارد و 
تاکن��ون وضعیتي را به وجود آورده که بتوان��د در آنجا با مصونیت کامل عمل کند. در حال حاضر 

آمریکا:
1 � موفق شده از نظارت قضایي بر بازداشتیان و دسترسي آنها به ناظران مستقل به استثناي صلیب 

سرخ جلوگیري کند. 
2 � براساس ش��رایط و مفاد قرارداد اجاره بین آمریکا و افغانستان عدم دخالت دولت افغانستان در 

عملیات خود را تضمین کرده است.
3 � براساس ش��رایط یادداشت هاي دیپلماتیک به دولت افغانس��تان، قول گرفته است که نیروهاي 
آمریکایي بدون موافقت صریح آمریکا براي پیگرد کیفري به یگ دادگاه بین المللي یا هر مجمع یا 

دولت دیگري تحویل نخواهند شد. 
اما این رازداري و نبودِ پاسخ گویي توجیه ناپذیر است و در حرکت به جلو قابل پذیرش نیست. این 
موضوع مجددا این پرسش را قابل طرح مي سازد که ناتو براي پیشگیري از تداوم موارد اعالم شده 
ي نقض حقوق بشر در مغایرت آشکار با قانون بین المللي چه نقشي مي-تواند و باید ایفا کند. این 
موارد نقض حقوق بشر را یکي از دولت هاي عضو ناتو مرتکب مي شود که در عین حال چندین 
ه��زار نی��رو در میان سربازان نیروهاي بین المللي کمک به امنیت )ISAF( به رهبري ناتو و بخشي 
از نی��روي ناتو در آن کشور اعزام ک��رده و در حالي که منشور ناتو از حقوق بشر حمایت مي کند. 
تداوم همان سیاست بازداشت تنفرانگیز از سوي آمریکا، که بسیاري از خانواده ها و جوامع افغاني 

را از هم پاش��یده است، با برافروختن خشم و بي-اعتمادي در میان مردم و لطمه به کوش��ش هاي 
اعتمادس��ازي و همکاري الزم براي بازسازي و ایجاد ثبات، به ماموریت ناتو نیز آسیب مي-رساند. 
این سیاست به متحدان ناتو، که همگي از همکاري با برنامه ي بازداش��ت آمریکا که ناقض حقوق 
بش��ر است نگران بوده-اند، دلیل محکمي براي امتن��اع از افزایش سطح پشتیباني مي دهد و به این 
ترتیب از امکان حضوري نیرومند و متحد کاسته مي شود. به عالوه، با توجه به نبودِ کامل شفافیت 
در باره بازداش��تیان در بگرام و ش��رایط اسارت و انتقال آنها به آنجا، کامال احتمال دارد که برخي از 

بازداشتیان را سربازان نیروهاي ISAF به رهبري ناتو بازداشت کرده باشند.
در باره بازداش��ت گاه دیگري هم مي خواهم مختصر صحبت کنم، که باز همان مس��ایل مربوط به 
نبودِ شفافیت و تخطي از دادرسي منصفانه و همان پرسش  را مطرح مي سازد که ناتو چه نقشي در 
تشویق مسئولیت-پذیري مي تواند ایفا کند. این یکي تاسیسات جدیدتري به نام بازداشت¬گاه ملي 
افغانستان4  است، که غیررسمي به آن »بلوِک د«  اتالق مي شود. این مرکز که آمریکا ساخته و تامین 
مالي کرده، واحدي جداگانه از زندان پُِل چرخي در بیرون کابل است و مشخصا به منظور نگهداري 
بازداشتیان افغاني به کار مي رود که از گوانتانامو و بگرام به آنجا منتقل و سپس آزاد یا براي پیگرد 
کیفري در دادگاه هاي افغانستان ارجاع شوند. این مرکز از آوریل 2007 شروع به کار کرده و همین 
چند ماه پیش بیش از 300 نفر در آن در بازداش��ت به سر مي بردند. درست مثل بگرام، این آمریکا 
است � ونه دولت افغانس��تان � که اعالم مي کند چه کس��اني و چه تعدادي در بازداشت به سر مي 
برند و در چه وضعیت قانوني هس��تند. در اواخر سال گذش��ته، اکثر بازداشتیان نه تفهیم اتهام شده 
بودند، نه محاکمه و نه آزاد. تاکنون برخي از آنها حداقل دو سال درآنجا بوده اند و به این مدت باید 
مدت حبس پیشین در گوانتانامو و بگرام را افزود. به عالوه، دادرسي هاي انجام شده تاکنون عمدتا 
� و ش��اید کامال � بر پرونده هاي »ادله« ارائه ش��ده به وسیله ي ارتش آمریکا استوار بوده اند، یعني 
ادله ئي که ممکن است زیر ش��کنجه و فشار به دست آمده باش��د در دادگاه هاي آمریکا دوام نمي 
آورند و در حال حاضردر این دادگاه ها مورد اعتراض قرار دارند، اما ارتش آمریکا آنها را مستقیما 

براي دادستاني افغانستان مي فرستد و مي کوشد احکام محکومیت صادر شود.
با توجه به موارد نقض حقوق بشر که علیه بازداش��تیاِن در اختیار آمریکا در افغانس��تان انجام ش��ده 

و هم چنان مي ش��ود، و این واقعیت که عملیات بازداش��ت به وسیله ي آمریکا نه تنها ادامه خواهد 
یافت، بلکه با توجه به حضور آمریکا در افغانس��تان در آینده ي قابل پیش بیني گس��ترش خواهد 
یافت، آمریکا به خاطر رفتارش باید به متحدانش در افغانستان پاسخگو باشد و ناتو باید در تضمین 
پاسخگویي نقشي ایفا کند. کوتاهي از اقدام و چشم بس��تن بر موارد نقض حقوق بشرنیز مي تواند 

شراکت در تقصیر باشد. 
پس زمینه در باره ي مصیبت زندانیان افغان انتقالي از گوانتانامو و بگرام 

در این جا به وضعیت مصیبت بار زندانیان افغان مي پردازیم که از گوانتانامو و بگرام به بازداش��ت 
غیرقانوني و محاکمه هاي غیرقانوني در افغانستان منتقل شده اند. از زماني که زنداِن واقع در پایگاه 
دریای��ي آمریکا در گوانتانامو، کوبا، در ژانویه ي 2002 گشایش یافت، بیش از 200 افغاني در آنجا 
در بازداش��ت بوده اند. از آن پس، بیش از 160 تن به وطن خود بازگردانده ش��ده اند که اکثر آنها 
در آزادي ب��ه س��ر مي برند و مي-کوش��ند زندگي خود را از نو بنا کنن��د.  بقیه از این بخت خوش 
برخوردار نیستند. از آوریل 2007 )فروردین � حمل 1386( به بعد، طبق موافقت نامه ي بازگرداني 
به وطن که بین دولت هاي آمریکا و افغانس��تان منعقد ش��د، تمام افغان هایي که از گوانتانامو »آزاد« 
و به افغانس��تان بازگردانده مي شوند به بازداشت گاه ساخت آمریکا در زندان پل چرخي در بیرون 
کاب��ل منتق��ل مي گردند و در آن جا به همراه زندانیان افغاِن منتقل ش��ده از پایگاه هوایي آمریکا در 
بگرام به سرمي برند. این محل، که بازداشت گاه ملي افغانستان )ANDF( نامیده مي شود، درحال 
حاضر 300 زنداني سابق گوانتانامو و بگرام را در خود جاي داده است. برخي از آنها ماه ها یا سال 

ها است که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در این بازداشت گاه به سر برده اند.

نقض حقوق بشر در زندان هاي بگرام و پل چرخی
پردیس کبریایي 1

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011



Armanshahr آرمان شهر
7

آن دسته از زندانیاني که محاکمه شده اند، دادرسي هاي آشکارا ناعادالنه ئي را پشت سر داشته اند:  
دادخواست ها اگرنه کامال، عمدتا بر ادله ي مخدوش و ناکافي استوار است که ارتش آمریکا تدارک 
دیده است؛ زندانیان از مورد سوال قرار دادن و اعتراض به مدارک علیه خود منع شده اند؛ در عین 
حال که اکنون وکیل در اختیار زندانیان قرار مي گیرد، گروه اوِل زندانیان محاکمه شده داراي وکیل 
نبوده اند و دسترسي به امکان کمک قانوني هنوز محل نگراني است. تعجبي ندارد که اکثر محاکمه 

هاي انجام شده به محکومیت و حبس هایي به میزان حتا 20 سال منجر شده اند.
بهبودهایي در روند دادرسي ها به وجود آمده است. در اوایل 2008 رئیس جمهور کرزي کمیسیوني 
را ب��راي بازنگري در پرونده هاي زندانیان ANDF منصوب کرد که دستور آزادي چندین زنداني 
را صادر کرده است. در عین حال که این وضع تحولي به ش��مار مي رود، اما کافي نیس��ت. بیش از 
300 نفر پس از سال ها بازداش��ت غیرقانوني در گوانتانامو و بگرام، هنوز بي رویه در ANDF در 

بازداشت به سرمي برند. عدالت براي این اشخاص به تاخیر افتاده و از آنها دریغ شده است.
دولت افغانس��تان موظف است براي بازداش��تیان ANDF محاکمه هاي عادالنه و حداقل تضمین 
هاي دادرسي مصرح در قانون اساسي افغانس��تان وپیمان هاي بین المللي را که افغانس��تان در آنها 
عضو است، تامین کند. دولت آمریکا به نوبه ي خود موظف است با احس��اس مسئولیت گوانتانامو 
را تعطیل کند. دولت اُباما باید روش دولت بوش را که براي بازداش��ت نامحدود یا پیگرد زندانیان 
انتقالي به عنوان پیش ش��رط بازگرداندن آنها و نیز از تس��هیل محکومی��ت در دادگاه هاي خارجي 
بر پایه ي ادله ئي که در دادگاه هاي آمریکا پذیرفته نمي ش��ود � مثل کاري که در افغانس��تان انجام 
م��ي دهد � به کشورهاي دیگر فشار م��ي آورد، کنار بگذارد. در حالي که آمریکا گوانتانامو و دیگر 
زن��دان هاي به ش��دت مورد انتق��اد را تعطیل مي-کند، سازمان ملل، به وی��ژه از طریق هیات یاري 
رساني سازمان ملل در افغانستان )UNAMA(، و جامعه ي بزرگتر جهاني باید بر انتقال  و وضع 
زندانی��ان پس از بازگشت نظارت و اطمینان حاص��ل کند که این افراد یا آزاد یا از دادرسي عادالنه 
ئي برخوردار -مي شوند که سال ها از آن محروم بوده اند و صرفا بي جهت و تحت عنوان دیگري 

بازداشت یا محکوم نگردند. 
زنداني ها در کجا نگه داري مي گردند؟

زندانیان افغاني از آوریل 2007 به ANDF فرستاده شده اند که بخش ویژه ي »امنیت ملي« زندان 
پل چرخي در بیرون کابل است. کاربرد مشخص این بازداش��ت گاه که آمریکا با بودجه ي بیش از 
20 میلی��ون دالر ساخته است، نگهداري زندانیان انتقالي از دیگر بازداش��ت گاه هاي آمریکا است. 
این بازداش��ت گ��اه داراي 350 سلول و گنجای��ش حداکثر 700 زنداني، بر اس��اس دو نفر در هر 
سلول، است. آمریکا از طریق گروه هاي آموزشي و افسران ارتش که به عنوان »مربي« افراد نظامي 
ANDF عم��ل مي کنند، در محل حضور دارد و مبلغ 18 میلیون دالر براي تداوم آموزش و تربیت 

در ظرف سه سال آینده اختصاص داده است.
زندانیان چه کساني هستند؟

بنا به اطالعات موجود، تا این تاریخ ظاهرا زندانیان در ANDF افغان هستند و بر پایه ي ارزیابي 
ه��اي گروه ویژه ئي مرکب از نمایندگان اداره هاي مختلف دولت افغانس��تان و نیز سفارت آمریکا 
از گوانتانامو یا بگرام به آنجا منتقل شده اند. آمریکا پیش تر به مدت بیش از شش سال بدون اتهام 
یا دادرسي عادالنه که طي آن بتوان به بازداش��ت اعتراض کرد، این مردان را بازداش��ت و ش��کنجه 
کرده است. برخي از آنها را ارتش آمریکا »تبرئه« کرده و به این نتیجه رسیده که آنها براي آمریکا و 
متحدانش تهدیدي به ش��مار نمي-روند. با وجود این، آنها براي ادامه ي بازداش��ت و پیگرد کیفري 
به ANDF اعزام شده اند. یکي از زندانیاني که پیش تر در گوانتانامو بازداشت بود، گفته است که 
زماني که براي خروج از کوبا سوار هواپیما مي شد به او فقط گفته اند که به وطن بازمي-گردد. او 

تا پیش از ورود در ANDF چیزي در باره ي ادامه ي بازداشتش نمي دانست.
زندانی��ان ANDF گاه��ي در اعتراض به پیگ��رد سیاسي و محاکمه ه��اي ساختگي اعتصاب غذا 
ک��رده ان��د. در طي یکي از این اعتصاب غذاها، زندانیان به نشانه ي اعتراض به راستي دهان ش��ان 

را دوخته بودند. 
موارد نقض دادرسي عادالنه کدام است؟

در م��ورد نبود ِ دادرس��ي قانوني و محاکمه هاي عادالنه براي زندانیان ANDF نگراني هاي جدي 
وجود دارد. 

به بس��یاري از بیش از 300 زنداني درANDF  که برخي از آنها ماه-ها یا سال ها در بازداش��ت به 
سرب��رده اند، هنوز اتهامي تفهیم نشده که محاکمه یا آزاد ش��وند. اولین محاکمه ها در اکتبر 2007، 
شش ماه پس از انتقال اولین زندانیان، انجام شد و در آن زمان هم فقط 12 محاکمه جریان یافت. بنا 
به آئین دادرسي کیفري افغانستان، بازداشتیان باید ظرف 30 روز پس از دستگیري تفهیم اتهام شوند، 
و پیمان هاي بین المللي که افغانستان تایید کرده، بازداشت خودسرانه را منع و از حق محاکمه بدون 

تاخیر بي دلیل حمایت مي کنند. 
زندانیان اینک پس از تفهیم اتهام وکیل در اختیار دارند، اما 12 نفر اول که محاکمه � و ده نفرش��ان 
محک��وم � ش��دند، وکیل نداش��تند. در حال حاضر تنها موسس��ه اي که وکی��ل  در اختیار زندانیان 

ANDF قرار مي دهد یک سازمان غیردولتي است.
محاکم��ه هایي که تا به امروز انجام ش��ده ب��ر »ادله«ئي استوار بوده که ارت��ش آمریکا تدارک دیده 
است. با توجه به این که ثابت شده که در تحقیقات گوانتانامو و بگرام شکنجه به کار گرفته شده و 
»دادگاه هاي بررسي وضعیت جنگجویان« )CSRT’s( در گوانتانامو مجاز بودند ادله ي حاصل در 
اثر ش��کنجه را در نظر بگیرند، کامال محتمل است که ادله ئي که ارتش آمریکا در اختیار دادستاني 
افغانستان قرار مي دهد شامل اظهارات و اطالعاتي باشد که با شکنجه کسب و تحریف شده است. 

جای��ز بودن این نوع ادله در حال حاضر در دادگ��اه هاي آمریکا مورد اعتراض قرار گرفته است. با 
وجود این، آمریکا همان ادله را براي محاکمه و محکوم کردن زندانیان در اختیار دولت افغانس��تان 
قرار مي دهد. این ش��واهد و ادله  ضمنا ش��امل اظهارات دست دوم و دست سوم و تهمت¬هاي 
شتابزده و فاقد نام شاهداني است که بتوان مورد پرسش قرار داد. بنابراین زندانیان و وکالي آنها از 

امکان مقابله و اعتراض به این شواهد و ادله محروم مي گردند.
بن��ا ب��ه اطالعات موجود، همان طور که انتظار مي رفت، بیشت��ر محاکمه ها به محکومیت انجامیده 
اس��ت و محکوم��ان به زندان هاي بین 3 تا 20 سال محکوم ش��ده اند. برخي از محکومان به مدت 
حبس سپري ش��ده محکوم ش��دند که هم چنان آنها را گناه کار تلقي مي کند و به مدت بازداش��ت 
قبلي-شان در ANDF و گوانتانامو و بگرام وجهه ي قانوني مي دهد و مانع از درخواست خسارت 

به خاطر حبس غیرقانوني مي شود. 
در فوریه 2008، رئیس جمهور کرزي کمیس��یوني تشکیل داد که پرونده هاي زندانیان ANDF را 
بازنگري و محاکمه یا آزادي آنها را توصیه کند. این کمیس��یون دستور آزادي ده¬ها زنداني را داده 

است، گرچه توصیه کرده که تعداد زیادي هم محاکمه شوند.
چرا این موضوع باعث توجه بین المللي است؟

در عین حال که ضعف هاي پایه اي نظام کنوني قضایي افغانس��تان باعث مي ش��ود که موارد نقض 
روند دادرسي براي زندانیان ANDF تفاوتي با زندانیان دیگر افغان نداش��ته باش��ند، با وجود این 
وض��ع زندانی��ان ANDF یگانه است. زندانیان ANDF اسیر و طب��ق قوانین، سیاست ها و رویه 
هاي آمریکا به عنوان »جنگ جویان دش��من« در گوانتانامو و بگرام در بازداش��ت به سر بردند. آنها 
پس از انعقاد موافقت نامه ئي دوجانبه بین آمریکا و افغانستان به  ANDF منتقل شدند. محاکمه و 
محکومیت آنها منحصرا بر ادله و شواهد تدارکي ارتش آمریکا استوار است. بدین ترتیب بازداشت 

و مسئولیت در باره نقض حقوق آنها از وجهي بین المللي برخوردار است. 
به عالوه، در 20 مارس 2008 شوراي امنیت سازمان ملل اختیار هیات یاري رساني سازمان ملل در 
افغانس��تان )UNAMA( را تمدید کرد و از جمله به آن وظیفه داد که »به تحقق کامل آزادي هاي 
اساسي و مفاد حقوق بشري قانون افغانستان و پیمان هایي که دولت افغانستان عضوشان است یاري 
برساند.« به عالوه، قطعنامه ي 1806 )2008( بر اهمیت »تسریع در ایجاد یک نظام قضایي عادالنه 
و ش��فاف، تقویت حاکمیت قان��ون در سراسر کشور« تاکید مي کن��د و »در این چارچوب اهمیت 
پیشرفت بیش تر در بازسازي و اصالح بخش زندان ها در افغانس��تان به منظور بهبود در احترام به 
حاکمیت قانون و حقوق بشر در آن را مورد تاکید قرار مي دهد.« شوراي امنیت سازمان ملل اضافه 
ک��رد که »دولت افغانس��تان و جامعه ي بین المللي و سازمان هاي بی��ن المللي را فرا مي خواند« تا 
»پیمان افغانس��تان«5  را، که معیارها و مهلت هایي براي پیش رفت در وضع حاکمیت قانون تعیین 

کرده، به مرحله ي اجرا بگذارند. 
پی��رو ای��ن قطعنامه، سازمان ملل و نی��ز جامعه ي بین الملل��ي به طورکلي بای��د ترتیبي بدهند که 
افغانس��تان کام��ال بتواند حاکمیت قان��ون و موازین حقوق بشر را تحق��ق ببخشد و محاکمه¬هاي 

عادالنه و منصفانه تدارک ببیند.
توصیه هایي به دولت هاي افغانستان، آمریکا، و سازمان ملل

به دولت افغانستان
• در پرون��ده هاي زندانیان باقي مان��ده در ANDF بدون تاخیر بازنگري و فورا به آنها تفهیم اتهام 

یا آنها را آزاد کنید.
• در مورد زندانیاني که به آنها تفهیم اتهام خواهد شد، آنها را از اتهام¬ها و حق داشتن وکیل مطلع 

کنید.
• اطمینان حاصل کنید که هر زنداني که وکیل درخواست کند، وکیلي در اختیار داش��ته باش��د، و به 

آنها کمک مالي و تدارکاتي کنید تا زندانیان واقعا بتوانند از وکیل استفاده کنند.
• محاکمه ها را در مدت زمان معقولي پس از تفهیم اتهام شروع کنید.

"• ش��واهد و ادله ي کس��ب ش��ده از طریق ش��کنجه و فشار، از جمله ادله و شواهد عرضه¬شده به 
وسیله ي ارتش آمریکا را نپذیرید.

به دولت آمریکا
• ش��رط بازداشت زندانیان در ANDF و/یا پیگردِ جنایي آنها را که براي آزادي آنها از گوانتانامو و 

بگرام الزامي است، حذف کنید.
• رویه ي دولت پیشین را که محاکمه هاي ناعادالنه را از طریق عرضه ي ش��واهد مخدوش تسهیل 

مي کرد، ادامه ندهید.
• در باره ي ش��رکت آمریکا در بازداش��ت و دادرسي زندانیانANDF ، اطالعات علني و ش��فاف 

ارائه کنید.
• در همکاري با نظام قضایي و جزایي افغانس��تان، باالترین موازین حاکمیت قانون و حقوق بشر را 

رعایت کنید.
به سازمان ملل

 UNAMA براي اطمینان از انصاف و شفافیت در بخش زندان و نظام قضایي افغانستان، اختیارات •
 ANDF را به مرحله ي اجرا و انجام در آورید. شروع این کار با درخواست دسترسي به زندانیان در
و پرسش سوال هاي زیر از دولت افغانستان است. دادن پاسخ به این سوال¬ها مقدوراست و باید 

بدون تاخیر انجام شود.
• نام، ملیت، محل قبلي بازداشت و تاریخ انتقال تمام زندانیان به ANDF چیست؟
• چند نفر تفهیم اتهام و چند نفر محاکمه شده اند؟...            ادامه در صفحه )18(

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011
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مورخ: 1390/2/27
محل: زندان پل چرخی

وقت و زمان: سه شنبه ساعت 10 قبل از ظهر الی 2 بعد از ظهر
هدف: بررسی وضعیت زندانیان پلچرخی

اش��تراک کنندگان: ش��ش تن از اعضای کمیس��یون تفتیش مرکزی )محترم محمد حسین »فهیمی« 
رییس کمیس��یون، محترمه  آصفه »ش��اداب« معاون کمیس��یون، محترم بشیر احمد »ته ینج« منشی 

کمیسیون، محترم عبداللطیف پدرام، محترم عبدالحفیظ منصور و محترم طاهر »زهیر«(
در محبس مرکزی پلچرخی بنا به اظهارات مقامات رسمی زندان به تعداد 5643 محبوس در بالک 

ها به شرح ذیل در بند می باشند:
1- در بالک اول به تعداد )631( زندانی

2- در بالک دوم به تعداد )1977( زندانی
3- در بالک زون به تعداد )427( زندانی

4- در بالک چهارم به تعداد )1438( زندانی
5- در بالک هفتم به تعداد )1132( زندانی
6- در بالک خاص به تعداد )48( زندانی

همچنین دربالک های مذکور به تعداد 194 تن اتباع خارجی نیز موجود می باش��ند از جمله 1360 
زندانی، مجرمین مواد مخدر و 3500 زندانی سیاسی و متباقی 983 نفر مجرمین جنایی می باشند.

973 زندانی قرار فرمان رییس جمهور از قید رهایی و تعداد 2800 زندانی مدت حبس شان تخفیف 
یافته است. قرار اظهار رییس محبس به تعداد )10( زندانی به نس��بت مریضی صعب العالج فوت 
نموده ان��د. زندانی های سیاسی و جنایی نس��بت نبود جای کاف��ی در کنار هم زندگی می کنند و وی 

افزود که در بالک زون در یک اتاق از 30 الی 50 نفر زندگی می کنند.
تعدادی از محبوسین مدت حبس ش��ان تکمیل ش��ده است اما به نسبت نپرداختن پول و جریمه و 
تضمین، هنوز در بند قید می باش��ند. عالوه بر این تعدادی از زندانیان مواد مخدر اظهار داش��تند که 
صاحب��ان اصلی مواد از پنجه قانون رهایی داش��ته و این افراد که به حی��ث مزدور کار می کرده اند، 
گرفتار شده اند و در قید بند می باشند. همچنان تعداد زیادی از محبوسین از عدم رسیدگی به موقع 
به دوسیه های ش��ان در محاکم و عده دیگر از عدم تبدیلی ش��ان به والیات مربوطه ش��ان شکایت 
داش��تند تا پایواز های ش��ان بتوانند به سهولت با آن ها دیدار نموده و به مشکالت ش��ان رسیدگی 

نمایند.
زندانیان توسط دو مرجع نظارت و مراقبت می شوند:

الف: کمیته داخلی که ش��امل )آمر تعلیم و تربیه- آمر کشف محبس و سر طبیب( می باش��د، که هر 
15 روز یک بار گزارش خود را به رییس محبس تسلیم می نمایند.

ب: توسط پارلمان- کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیته صلیب سرخ مقیم کابل.
مالقات ها:

مالقات با رییس زندان
مالقات با معاون زندان

مالقات با آمر کشف زندان
مالقات با قوماندان بالک 4
مالقات مستقیم با زندانیان

دریافت ها:
ایجاد کورس های آموزشی در عرصه های ذیل:

1- تدویر کورس های آموزشی قرآن کریم
2- تدویر کورس های آموزش قرآن کریم

3- تدویر کورس کمپیوتر با داشتن 5 پایه کمپیوتر برای زندانیان عالقه مند.
4- ایجاد کتابخانه جهت مطالعه زندانیان به ظرفیت 200 عدد کتاب در موضوعات فقهی- معلوماتی 

و آموزشی که با استقبال زندانیان همراه بوده است.
5- موجودیت کلینک صحی جهت عرضه خدمات صحی

6- ایجاد تیم والیبال در هر بالک
7- گردش زندانیان در فضای آزاد روزانه برای یک ساعت.

تدوی��ر کورس های مذک��ور توسط محبوسین بدون حق الزمه صورت می گیرد و مواد آموزش��ی از 
طرف آمریت تعلیم و تربیه رییس المپیک و موسسه CCP صورت گرفته است.

دریافت های قابل رسیدگی:
به تعداد 151 محبوس بی سرنوش��ت در بالک چهارم محبس مرکزی می باشند که شهرت زندانیان 

مذکور با کوایف آن در جدول )1( الی )8( با تفصیل ذکر شده است.

زندان بگرام بدتر از گوانتانامو1 
در حالي که میلیون ها نفر به این مس��ئله فکر مي کنند که دولت بوش موضوع بس��ته ش��دن زندان 
گوانتانامو را به دولت اوباما سپرده است و احتماال این زندان بحث برانگیز تعطیل مي شود اما عده 
اندکي از این موضوع آگاه هستند که رئیس جمهور جدید امریکا با تنگنایي مشابه زندان گوانتانامو 
اما بسیار دورتر از این زندان روبرو است. این چالش پیش روي باراک اوباما به عنوان »گوانتاناموي 
دیگر« ش��ناخته ش��ده و زندان نظامي تحت کنترل امریکا در پایگاه هوای��ي بگرام در نزدیکي کابل 

است؛ زنداني که حدود 700-600 تن در آن در حبس به سر مي برند.
پ��س از سق��وط دولت طالبان در سال 2001، ارت��ش امریکا این زندان را ب��ه عنوان مکاني موقت 
ایج��اد کرد ای��ن در حالي است که هم اکنون بیش از 3 برابر زندانیان زندان گوانتانامو در این مکان 

زنداني هستند.
در سال 2005 و به دنبال کشته ش��دن، ش��کنجه و ناپدید شدن یک سري از زندانیان در این زندان، 
امریکا با این موضوع موافقت کرد که مسئولیت این زندان را به دولت افغانستان واگذار کند اما این 

اتفاق روي نداد و زندان بگرام هنوز هم تحت کنترل ارتش امریکاست.
در یک��ي از گزارش هاي محرمانه کمیته بین المللي صلیب سرخ، از سوءرفتارها با زندانیان در این 
زندان به شدت انتقاد شده است. در این گزارش به شمار زیاد زندانیان، شرایط نامساعد زندان، عدم 
ارائه دالیل محکمه پسند براي زنداني کردن افراد، زنداني شدن افراد در سلول هاي بسیار نامناسب و 

سوءرفتارها با زندانیان که نقض کنوانسیون هاي ژنو به شمار می  رود، اشاره شده است.
صلیب سرخ همچنین اعالم کرده که بعضي از این زندانیان حتي بدون اتهام و داشتن وکیل بیش از 

پنج سال است که در این زندان به سر مي برند.
یک سري از این زندانیان هفته ها و یا حتي ماه ها ممنوع المالقات بوده اند و از دید بازرسان زندان ها 

مخفي نگه داشته شده اند.
هینا شمسي از اتحادیه ي آزادي هاي مدني امریکا  مي گوید: به نظر مي رسد زندان بگرام اگر بدتر از 

زندان گوانتانامو نباشد چیزي شبیه این زندان است.
وي معتق��د است: اگر امریکا مي خواهد بار دیگر وجه��ه اش، که پیشتر به خاطر زندان گوانتانامو و 
ابوغریب خدشه دار شد، مخدوش نشود الزم است از کنگره و دولت بوش تحقیقات انجام شود.

زن��دان بگرام همانن��د گوانتانامو با هدف زنداني کردن مظنونان فعالیت هاي تروریس��تي طي جنگ 
علیه تروریس��م با کنترل کام��ل ارتش امریکا و بدون دسترسي و نظ��ارت دادگاه هاي امریکا ایجاد 

شده است.
در گ��زارش صلیب سرخ آمده است که بر خالف آنچه گفته مي ش��د بگ��رام همانند گوانتانامو یک 

زندان همیشه  گي است نه موقتي.
ه��زاران فرد از سراسر جهان توسط ارتش امریکا به این زندان منتقل ش��ده اند و تقریبا 700 تن نیز 

هم اکنون در این زندان در حبس به سر مي برند.
نکته مهم این است که زندان گوانتانامو سرو صداي زیادي در مجامع بین المللي کرده و امریکا براي 
تعطیلي آن تحت فشار است، اما تعداد اندکي در جهان از شرایط وخیم زندان بگرام باخبر هستند.
وک��الي چهار تن از زندانیان- دو یمني، دو تونس��ي و یک افغان- اع��الم کرده اند که هیچ کدام از 
این افراد طي درگیري با نیروهاي امریکایي یا ائتالف در افغانس��تان یا کمک مس��تقیم به گروه هاي 

تروریستي دستگیر نشده اند.

بگرام نسخه  ی جدیدي از گوانتانامو 
در مقاله  ئي که در روزنامه  ي گاردین انگلستان )24 جون 2009( منتشر شده، کالیو استفورد اسمیت، 

وکیل برجسته حقوق بشري، نوشته است: 
افشاگري بي.بي.سي درباره سوء رفتار با زندانیان محبوس ش��ده در زندان بگرام در افغانس��تان که 
تح��ت کنت��رل امریکا قرار دارد جدیدترین افشاگ��ري درباره سوء رفتار ب��ا زندانیان در زندان هاي 

امریکایي در نقاط مختلف جهان است. 
آق��اي اوبام��ا پیش از این اع��الم کرده بود دوره چنین مس��ائلي به پایان رسیده اس��ت اما متاسفانه 

دول��ت آقاي اوباما نی��ز با اتخاذ راه  کارهایي مشاب��ه دولت سابق امریکا قص��د دارد حقایق را از 

ولسی جرگه

کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون

گزارش کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون
 به ارتباط باز دید از محبس پل چرخی
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جهانیان مخفي کند. یک قاضي فدرال امریکا در ماه آوریل)حمل( سال جاري در حکمي خواستار 
برخورداري زندانیان بگرام از حق دسترسي به وکیل و محاکمه در دادگاه ش��ده بود اما دولت آقاي 

اوباما با این تقاضا مخالفت کرد و نسبت به این راي دادگاه تقاضاي فرجام خواهي کرد. 
امریک��ا ه��م اکنون درحال ساخت زندان جدیدي در بگرام با هزینه اي بالغ بر 50 میلیون دالر است 
ک��ه مي توان��د عالوه بر 600 زنداني محب��وس در زندان کنوني هزار زندان��ي جدید را نیز در خود 
جاي دهد. بس��یاري از 600 زنداني موجود در بگرام در کشورهاي دیگر دستگیر ش��ده و سپس به 

افغانستان منتقل شده اند. 
شاهد این حقیقت نیز اظهارات جان هاتون وزیر دفاع سابق انگلیس در ماه فوریه سال جاري است 
که تایید کرده بود نیروهاي انگلیس��ي در سال 2004 دو تبعه ي پاکس��تاني را در عراق دستگیر کرده 
و سپ��س آن ه��ا را به نیروهاي امریکایي تحویل دادن��د. بنابراین به گزارش بي.بي.سي این دو تبعه 
پاکس��تاني پس از تحویل به امریکاییان به زندان بگرام منتقل ش��ده و براي مدت 5 سال هدف سوء 

رفتار و ضرب و شتم قرار گرفته  اند.
آقاي هاتون در یک گزارش خود به پارلمان تاکید کرد این افراد تحت ش��رایطي انس��اني و امن و با 
حفظ تمامي ضوابط بین المللي نگه داري مي ش��وند. اما به نظر مي رسد پس از هشت سال ریاست 
جمهوري جورج بوش ضوابط بین المللي شامل ضرب و شتم زندانیان و محروم کردن آن ها از کلیه 

حقوق قانوني اولیه شان مي شود. 
بگرام برادر شیطاني گوانتانامو است و با توجه به این که حتي توني بلر نخست وزیر سابق انگلیس 
نیز سرانجام گوانتانامو را محکوم کرد هنوز مشخص نیست دولت آقاي گوردون براون در انگلیس 

چه زماني زندان بگرام را محکوم خواهد کرد. 
گزارش تحقیقي بي بي سي در باره زندان بگرام 

گزیده  ئ��ي از گزارش بي بي سي )24 ج��ون 2009( : مظنوناني که بین سال هاي 2002 تا 2008 در 

• نهادهای  جامعه مدنی افغانس��تان همواره کوش��یده اند تا در پهل��وی ارائه خدمات اجتماعی و 
توسعه وی، پیام های مردم افغانس��تان را با تشخیص اولویت های کاری به ش��کل پیشنهادی به 

صورت متداوم به دولت افغانستان و جامعه بین المللی ارائه نماید. 
• جامع��ه مدنی افغانی با سهم گیری فعال در کنفرانس های بین المللی بن، توکیو، برلین، پاریس، 
لندن، و اخیراً در کنفرانس بین المللی کابل برنامه های کاری و پیام های اساسی خود را مبتنی بر 
قانون اساسی کشور، برنامه انکشاف ملی افغانستان، و تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان 

ارائه داشته است. 
• نقش فعال و دادخواهی های جامعه مدنی افغانستان برای تامین حاکمیت قانون، حکومت داری 
خوب،  اصل مشارکت زن و مرد در پروسه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ حس��اب دهی و 
ش��فافیت؛ و تقویه پروسه های دموکراتیک نه تنها از جانب مردم افغانستان به دیده قدر نگریسته 
شده، بلکه از طرف نهادهای هم فکر در سطوح منطقوی و بین المللی نیز مورد قدردانی و ستایش 

قرار گرفته است. 
• به همین منظور به خاطر اش��تراک فعال و ارایه پیام نهادهای جامعه مدنی افغانی، نماینده خاص 
کشور آلمان برای افغانس��تان و پاکس��تان، آقای مایکل شتینر، در جریان یکی از سفرهای شان به 
کابل از کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان تقاضا نمود تا یک پروسه مشورتی نهادهای 
جامعه مدنی افغانستان را راه اندازی نماید. البته درین پروسه نهادهای غیر دولتی آلمان )به شمول 
موسسه اچ بی اف، اف ای اس، و کاس( و بخش حقوق بشر دفتر یونیما در زمینه های تخنیکی 

منحیث ناظر همکاری می نمایند.
• اولین جلسه با نماینده محترم سفارت جرمنی در کابل و نمایندگان سه موسسه غیر دولتی آلمانی 
به تاریخ 15 سرطان )4 جوالی( دایر شد و تفاهم شد تا کمیسیون با مشوره و همکاری نهادهای 
جامعه مدنی زمینه ساز یک پروسه مشورتی و مشارکتی نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در سطح 
کشور شود طوری که پروسه همه شمول، شفاف، و زمینه ساز مشارکت فعال زنان، جوانان، افراد 

دارای معلولیت، و رسانه ها باشد.
• اولین مجلس مشورتی به اش��تراک بیش از 50 نهاد جامعه مدنی و رسانه ها به تاریخ 20 سرطان 
)11 جوالی( در دفتر ساحوی کابل کمیسیون دایر شد. درین گرد هم آیی نهادهای حاضر توافق 
نمودن��د تا ب��ه نمایندگی از نهاده��ای جامعه مدنی ی��ک کمیته کاری 10 نفری ایج��اد گردد. تا 
زمین��ه ساز مشارکت نهاده��ا و نمایندگان جامعه مدنی به سطح مرک��ز و والیات گردد. اعضای 
کمیته کاری متشکل از نمایندگان ش��بکه زنان افغان )AWN(، مجما )ACSFo( ، اتحادیه ملی 
کارکنان افغانس��تان )IMKA(، بیروی هماهنگی موسس��ات افغانی )ANCB(، گروه هماهنگی 
عدالت انتقالی )TJCG(، ش��بکه حقوق بشر و جامعه مدنی )CSHRN(، بنیاد آرمان شهر، دفتر 
)AWAC(، مرک��ز توسعه جامعه مدنی )CSDC(، دفتر هماهنگی جنوب غرب و بلوچس��تان 

.)WPPC( و کمیته مشارکت سیاسی زنان ،)SWABAC(
• کمیته کاری با تدویر جلس��ات منظم هفته وار یک برنامه کاری را که ش��امل پروسه مشورتی در 
دو مرحله  با دادخواهی های الزم در مراحل مختلف می باش��د در نظر گرفته است. البته تمویل 
فعالیت های مشورتی و دادخواهی از طریق سفارت جرمنی در کابل طوری صورت می گیرد که 

ضرورت های مالی با تفاهم کمیته کاری از طریق کمیسیون به آن ها ارایه شده است. 
• کمیته کاری با در نظرداشت اولویت های کنفرانس بین المللی افغانستان در بن گروه های کاری 
متمم را ایجاد نموده که در مس��وده و ترتیب پیام ها و اولویت های کاری نهادهای جامعه مدنی 
افغانستان در موارد 1( پروسه انتقال؛ 2( تعهد دراز مدت جامعه بین المللی برای افغانستان، و؛3( 

پروسه ادغام مجدد و صلح آغاز بکار نموده اند.
• کمیته کاری و گروه های کاری در زمینه مسوده پیام ها به مشوره های، جمع آوری معلومات، و 

پایگاه هوایي بگرام زنداني ش��ده بودند با روش هاي مختلف نظیر کتک زدن، محرومیت از خواب 
به مدت طوالني، تهدید با سالح و سگ، قراردادن در معرض سرما و گرماي ش��دید، برهنه کردن 

مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته اند. 
خبرنگاران بي بي سي طي دو ماه با 27 زنداني سابِق پایگاه بگرام به طور جداگانه مصاحبه کرده اند 
که 25 نفر از آنان وقوع ش��کنجه و بدرفتاري با مظنونان بازداشت شده را تایید کرده اند. تمامي این 
زندانیان به اتهام عضویت و یا حمایت از القاعده و طالبان بازداشت شده بودند ولي هیچ کدام رسما 

و در دادگاه متهم نشدند و هیچ یک نیز مورد محاکمه قرار نگرفتند. 
وزارت دفاع امریکا اتهامات مطرح شده در این گزارش را رد کرده و مدعي شده است که ماموران 

امریکایي با مظنونان بازداشت شده بطور انساني رفتار کرده اند. 
یک��ي از زندانی��ان سابق در پایگ��اه بگرام که به نام دکتر خندان ش��ناخته مي ش��ود، گفته است که 
مام��وران امریکایي رفتارهایي با زندانیان داش��تند که افراد معمولي با حیوان��ات نیز این رفتارها را 
انجام نمي دهند. ریختن آب یخ بر بدن زندانیان در زمس��تان و ریختن آب داغ در تابستان، انداختن 
سگ ه��اي وحش��ي به جان زندانیان و نشانه رفتن سر زندانی��ان با سالح گرم و تهدید آنان به مرگ 

از جمله  این شکنجه ها بود. 
وي افزود: امریکایي ها همچنین داروهایي را به خورد زندانیان مي دادند که مانع خواب آنان مي شد 

و سپس آنان را مورد بازجویي قرار مي دادند. 
پایگ��اه هوای��ي بگرام طي هشت سال گذش��ته هزاران زندان��ي مظنون به دخال��ت در فعالیت هاي 
تروریستي را در خود جاي داده است. برخي از این زندانیان از کشورهاي دیگر به ویژه پاکستان به 

این زندان منتقل شده بودند و حداقل دو تبعه انگلیس نیز در این زندان بازداشت بوده اند.
1( به نقل از سیاست نامه شماره 2�1؛ منبع اصلی: 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jun/24/bagram-afghanistan-prison-abuse

تماس های کاری با نهادهای ذیربط حکومتی و موسسات تحقیقاتی از یک طرف، و از طرفی به 
تدارک و تدویر کنفرانس مشورتی کابل فعالیت می نماید. 

• پروسه مشورت دهی در دو مرحله صورت می گیرد که در مرحله اول 80 تن نمایندگان نهادهای 
جامعه مدنی در والیت کابل روی اولویت ها و پیام جامعه مدنی، و تشخیص و نامزد ساختن دو 
نماینده از هر والیت )ش��امل یک زن و یک مرد( تمرکز صورت می گیرد و در مرحله دوم  )با 
اش��تراک 150 نماینده نهادهای جامعه مدنی از مرکز و تمام والیات( هم پیام جامعه مدنی نهایی 
م��ی ش��ود و هم نمایندگان جامعه مدنی که پیام را در کنفران��س 5 دسامبر ارایه می کنند انتخاب 

می شوند.
• کمیته کاری نهادهای جامعه مدنی افغانستان این فعالیت ها را مقطعی ندیده، بلکه به آن منحیث 
ی��ک پروسه دوام دار که مراحل آگاهی دهی، معلوم��ات رسانی،عدالت خواهی، دادخواهی ها و 
نظارتی را در بر دارد نگریسته و درین راه به تالش های خود ادامه می دهد. ارزش های تساوی 
جنسیتی، شفافیت، حسابدهی و مشارکت فعال زنان، مردان و جوانان درین پروسه اصول بنیادی 

کمیته کاری نهادهای جامعه مدنی را تشکیل می دهد. 
• کمیته کاری نهادهای جامعه مدنی افغانستان صرف به ارایه پیام و معرفی نمایندگان به کنفرانس 
بین المللی افغانس��تان در بن بسنده نکرده، بلکه پروسه های آگاهی دهی و دادخواهی های خود 
را بع��د از کنفران��س نیز با هماهنگی ب��ا نهادهای جامعه مدنی در سطوح مرک��ز و والیات ادامه 

خواهد داد.
• کمیت��ه کاری نهادهای جامعه مدنی تدویر این کنفرانس بین المللی را یک فرصت مناسب دیگر 
برای دولت جمهوری اسالمی افغانس��تان و جامعه بین الملل��ی در راستای تعهدات متقابل برای 
توسع��ه، حکوم��ت داری خوب، تامین صلح توام با عدالت، و ت��الش برای بهبود وضعیت مردم 
رنجدیده افغانس��تان می بین��د و توقع دارد که دولت جمهوری اسالمی افغانس��تان ازین فرصت 
ممک��ن و عالقمن��دی جامعه بین المللی )که حاال کم کم به ساح��ات دیگر تمرکز پیدا نموده( به 

بهترین شکل ممکن استفاده نماید.
• از جامع��ه بی��ن المللی نیز توق��ع می رود تا تعهدات ش��ان را در افغانس��تان فراموش ننموده و 
همکاری های شان را در تامین صلح و حاکمیت قانون، و گسترش برنامه های توسعه وی و دراز 

مدت ادامه دهند. 
• درعین حال نهادهای جامعه مدنی افغانستان متوقع است تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان به 
کمک های دراز مدت جامعه بین المللی در دفاع از ارزش های حقوق بشری وحفظ دست آورد 
هائی که طی دهه گذشته مردم کشور قسمًا شاهد آن بوده اند تالش بیشتر نموده و ظرفیت های 
ک��اری خود در راستای مدیریت بحران، مبارزه با فس��اد، عرصه خدمات اجتماعی، تعمیم برنامه 
ه��ای توسعه وی، و کاهش هر چه بیشتر آسیب پذیری های مردم، باال برده تا اعتماد مردم باالی 

نظام و نمایندگان انتخابی شان بیشتر و بیشتر گردد.
• نهاده��ای جامعه مدن��ی کشور که هم��واره خواستار حاکمی��ت قانون، ختم معافی��ت و قانون 
گریزی، و تامین حق وعدالت و دوری از تبعیض در کشور می باشد، هر آن در راستای به دست 
 آوردن ای��ن آمال تالش نموده و ب��ه دادخواهی ها و بلند نمودن صدای برحق مردم کشور تالش 

می نماید. 

یادداشت: اشتراک کننده گان کنفرانس: محترم مینا فضل )امکا(، محترمه سمیرا حمیدی، محترم نجیبه ایوبی، 
محترم انجینیر سید رحیم ستار، محترم اجمل بلوچ زاده، محترم داکتر سعید نیازی، محترم میر احمد جوینده، 

و محترم فهیم حکیم. پیام کمیته کاری توسط محترم نجیبه ایوبی قرائت شد.

اعالمیه مطبوعاتی کمیته کاری نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای کنفرانس بین المللی افغانستان در بن
دوشنبه 7 سنبله 1390 مطابق 29 اگست 2011

دفتر مجما، کابل

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011



Armanshahr آرمان شهر
10

79مین )سال پنجم( برنامه گفتگوی پلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمان شهر به مناسبت چاپ 
دو جلد کتاب جدید »گذری بر ویرانه های جنگ« و گزیده ای از »قصه های سیمرغ« زیر عنوان »در 
جس��تجوی حقیقت و عدالت، بررسی نیم قرن بحران در افغانس��تان« روز پنجشنبه 30 سرطان برابر 
با 21 جوالی با همکاری انس��تیتوت فرانس��ه در افغانستان و داکتران حقوق بشر در تاالر انستیتوت 
فرانس��ه برگزار گردید. در این گفتگو آقایان استیفن اش��میت )از موسس��ه داکت��ران حقوق بشر(، 
علیرضا روحانی )مشاور کمیس��یون مستقل حقوق بشر و استاد دانشگاه(، رفیق شهیر )نماینده مردم 
در مجلس نمایندگان افغانس��تان( و عزیز رفیعی )رییس مجتمع جامعه مدنی افغانس��تان( سخنرانی 
کردن��د.  و  ح��دود 60 ت��ن از  فعالین حقوق بشر، دانشجویان، فرهنگیان و ش��ماری از نمایندگان 

رسانه ها اشتراک نموده بودند. 
سرنوش��ت قربانیان و جنایت های گسترده ضد حقوق بشری چه خواهد شد و جایگاه قربانیان 
کجاست؟ و چه زمانی به پرسش های قربانیان پاسخ داده خواهد شد؟ این ها مسایلی بودند که 
ما در  صدد دریافت پاسخ به آن ها بوده ایم. ده سال پیش، پس از سرنگونی رژیم طالبان و تاسیس 
اداره موق��ت، عدالت انتقالی و التیام رنج ه��ای قربانیان به عنوان یکی از ضرورت ها برای گذار به 
دموکراسی و قانون مداری مطرح شد. در آن سال ها دولت افغانستان، کمسیون مستقل حقوق بشر 
و برخی سازمان های دیگر برنامه ی عمل جمهوری اسالمی افغانس��تان را تهیه کردند اما این برنامه 
بعد از سال 2007 دیگر از قلم افتاد و به دست فراموش��ی سپرده ش��د. پس از تصویب قانون عفو 
عمومی و آش��تی ملی به وسیله پارلمان قبلی، با وجود مخالفت های گوناگون با این قانون آخرین 

میخ برتابوت عدالت انتقالی کوبیده ش��د. اما در این سال ها صدای 
عدالت خواهی و حقیقت جویی کماکان ادامه داشته است. شماری 
از نهادهای مدنی و سازمان های بین المللی هنوز هم خواستار آن 
هس��تند که عدالت انتقالی دوباره در چارچوب برنامه های دولت 
و نهادهای تصمیم گیرنده قرار گیرد، اما نه تنها نتیجه ای به دست 
نیامده است، بلکه تاسیس نهادهایی مانند ش��ورای عالی صلح مانع 
جدی تطبیق عدالت انتقالی در افغانس��تان ش��مرده می شود. یکی 
از برنامه های اساسی ش��ورای عال��ی صلح مذاکره با طالبان است. 
این در حالیس��ت که طالبان هم در ده سال گذش��ته و هم پیش از 
آن در جنای��ات، بی عدالتی ها و نقض گس��ترده حقوق بشر دست 
داش��ته اند و هنوز بدون کوچکتری��ن عقب نشینی بر مواضع خود 

استوار هستند. 
در ماه های آینده قرار است کنفرانس دیگری در باره ی افغانستان در کشور آلمان )بن( برگزار شود 
که هنوز برنامه آن مشخص و معین نیست. هنوز معلوم نیست طرح دغدغه هایی چون حقوق بشر، 

عدالت انتقالی و مسأله ی زنان در برنامه های این کنفرانس خواهد بود یا نه.
گفتگو گردان این برنامه آقای اجمل بلوچ زاده در آغاز برنامه گفت: رفاه و فراغ خاطر براي انساني 
ک��ه در سرزمین ما زندگي مي کند چیس��ت؟ خانه اي است که بمب ک��وري سقفش را بر سر زن و 
فرزندش خراب نکند؛ وقتي فرزندش صبح از خانه به خیابان مي رود خبرش را با قطاري از گلوله 
بر روي سینه به خانه نیاورند؛ تکه اي نان است تا ش��اهد جان سپردن کودکش از گرسنگي نباش��د. 
رفاه و فراغ خاطر براي انسان سر زمین ما این است که بتواند در حدي سرماي زمستان را مهار کند 
که نیازي به قطع شدن انگشتانش نیافتد و اهل و عیالش بتوانند پلکي بر چشمي بگذارند و خواسته 
هاي کوچک دیگري مانند این ها؛ درست مانند هم نوعان ش��ان در افریقا یا عراق یا فلس��طین در 
حالي که دیگران، دیگر رفاهي و دیگر فراغ خاطري را مي طلبند که حتا در مخیله عده ی اندکی از 

مردم سر زمین من نمي گنجد.
نخستین سخنران آقای استیفن اشمیت اشاره ای به کارکرد خود در گواتماال و نقش طب عدلی در 
تثبی��ت جرایم سازمان یافته کرد. او گفت: زمانی در کشور گواتماال کشوری مشابه افغانس��تان یک 
قبر دسته جمعی پیدا شد که در آن بیشتر زن ها و کودکان بودند. ولی مسئولین دولتی می گفتند که 
هیچ غیر نظامی در آن دفن نیس��ت و هرکس��ی که کشته شده است در جریان جنگ کشته شده. اما 
بعد از مطالعات طبی فهمیده شد که به عالوه کودکان و زن ها اکثراً کسانی بودند که از پشت گلوله 
خوردند. این مسأله استدالل دولت را بی اساس ساخت. چون اگر در جریان جنگ کشته می شدند 

چه گونه گلوله از پشت اصابت کرده؟ 
به قول این پزش��ک یک��ی از راه های رسیدن به عدالت و حقیقت در افغانس��تان استفاده از علم و 
ساینس است. چون زبان علم با همه یک سان صحبت می کند و هیچ کس را بر کسی دیگر ترجیح 
نمی دهد. در افغانس��تان ش��ایعه ش��دیداً زیاد است و جای حقیقت را گرفته است. برای بخشی از 
جامع��ه حقیقت یک گون��ه است ولی برای بخش دیگر حقیقت گونه دیگ��ر. پس باید با زبان علم 

سخن گفت.
او مشک��الت اساسی فراروی روند عدالت انتقال��ی را  عدم گفتگوی جدی میان دولت و مردم، در 
قدرت بودن جنایت کاران، و عدم مسئولیت جامعه بین المللی و کم کاری نهادهای مدنی دانست: 

»برخورد با جنایات گذشته در گام نخست باید نزد نهادهای مدنی مطرح شود«. 
سخنران دوم این برنامه آقای علیرضا روحانی در باره ی چیستی عدالت انتقالی، چرایی و چگونگی 
و چالش ها فراروی عدالت انتقالی در افغانس��تان گفت: عدالت انتقالی فرایندی است که در جوامع 
در ح��ال گ��ذار از یک مرحله ای به مرحله ی دیگر که کاماًل با مرحله ی قبلی متفاوت است مطرح 
می شود؛ به گونه مثال جوامعی که در آن استبداد و خودکامگی، خشونت، دهشت و وحشت حاکم 
بوده است برای گذار به دموکراسی و جامعه  ای که در آن صلح ، حقوق بشر و آزادی های اساسی و 
حاکمیت قانون برپا شود نیازمند برنامه ی عدالت انتقالی  هستند. طبیعتًا در مرحله ی گذار نخستین 
نگرانی ش��هروندان این است که چه گونه می توان از گذشته ی تلخ عبور کرد و یک آینده ی توأم 

با صلح و امنیت را ساخت. جوامع مختلف به سادگی نمی توانند خود را از آنچه که در گذشته رخ 
داده است رها سازند. سال ها جنگ و جنایت تاثیرات خود را خواهد گذاشت. 

او توضی��ح  داد که عدالت انتقالی س��ه مولفه دارد: حقیقت، عدالت و مصالحه. برنامه های حقیقت 
یابی که پیش کش می ش��ود در گام نخست روش��ن سازی وقایع گذشته است. روشن شدن وقایع 
گذش��ته می تواند موضوع جنایت های گذش��ته و رسیدن به یک جامعه ی سالم و عدالت انتقالی 
را به یک گفتمان مس��لط اجتماعی تبدیل کند، به گونه ای که راه را برای احساس همبستگی ملی و 
ارگانیک باز کند. بدون روشن شدن واقعیت های گذشته و همچنان راه رفتن در  راه روهای تاریک 

آینده هیچ گاه ما به حقیقت نخواهیم رسید. 
تطبیق عدالت یکی دیگر از مولفه های عدالت انتقالی است، تالش برای تطبیق عدالت تالش برای 
ساختن جامعه ای است که در آن هم قربانیان وضعیت گذشته و هم مرتکبان وضعیت گذشته به آن 
چه که سزاوار آن هستند خواهند رسید. به این معنا که در عدالت انتقالی زمانی که از عدالت سخن 

گفته می شود لزومًا به معنای انتقام گیری یا عدالت های قضایی و جزایی نیست. 
مولفه ی سوم مصالحه و وفاق ملی است. مولفه های قبلی زمانی معنا می دهد که معطوف به رسیدن 
به صلح و آرامش باشد. به همین دلیل ممکن است عدالت مورد نظر عدالت انتقالی الزامًا همسانی 
با عدالت جزایی نداشته باشد. جوامع در حال گذار نیاز مبرم به صلح و امنیت پایدار دارند. در چنین 
وضعیتی نخس��تین هدف برای شهروندان رسیدن به جامعه ای است که صلح و امنیت پایدار در آن 
تضمین ش��ود. زمانی که ما از صلح صحبت می کنیم، منظور صلح منفی نیست. صلح به معنای عدم 
جنگ یک صلح منف��ی است. آن چه امروز منظور است 
صلح مثبت اس��ت. صلح مثبت صلح��ی است که تمام 
زمینه ه��ای صلح فراهم بوده و دیگ��ر بیمی برای وقوع 
جنگ و درگیری جدید وجود ندش��ته باشد. بسیاری از 
صلح های��ی که در تاریخ بش��ر رخ داده از آن جهت که 
فقط صلح منفی بوده است، نتوانس��ته اند که صلح پایدار 

و آرامش کامل را تضمین کند. 
او در بخ��ش دیگر سخنان خود به این پرسش پاسخ داد 
ک��ه چه گونه می ش��ود به آش��تی و مصالحه رسید؟ راه 
کارهایی که مطرح است از جمله انتقام گیری که طبیعی 
تری��ن راه به ذهن می رسد ولی این راه کار هم از لحاظ 
عملی دشوار است و هم از لحاظ آثار و پیامدها راهی خطر 
ن��اک است. انتقام گیری ها ن��ه تنها جامعه را به صلح پایدار نخواهد ب��رد بلکه وحشت را بر روی 
وحشت اضافه خواهد کرد. دومین راه فراموشی است. یعنی ملتی که گذشته سیاهی را تجربه کرده 
است باید بر آن خط بطالن و نس��یان بکشد. اما خط نس��یان کشیدن هرگز راه حل درست، منطقی 
و پایدار نیس��ت. اصوالً آالم و درد ها فراموش ناش��دنی اند. دوم اگر تاکید برفراموشی شود نه تنها 
جامع��ه را آرام نمی کند بلکه بردن آتش در زیر خاکس��تر است. راه سوم مرکب از تعدادی از اقدام 
های مشخص و معینی که هم به بحث عدالت و هم به بحث حقیقت و هم مصالحه معطوف است. 
یعنی این که در ضمن به فراموش��ی نس��پاریدن حقیقت، راه برای رسیدن به مصالحه، وفاق ملی و 
رسیدن به همزیس��تی اجتماعی فراهم شود. اما میکانیسم در کشورها متفاوت است. نخبگان ما باید 

راه کاری متناسب با وضعیت افغانستان دریافت کنند.
درباره ی چالش ها فراروی عدالت انتقالی آقای روحانی گفت: مشکل عمده در این راستا اقدام های 
قانون��ی است. باوجودی که برای عدال��ت انتقالی در قانون اساسی جایگاه��ی وجود دارد اما فکر 
می ش��ود ابهام ها و مشکالتی در قان��ون وجود دارد. دومین چالش ف��راروی عدالت انتقالی قانون 
مصالح��ه ملی و عفو عموم��ی است. وقتی این قانون را پارلمان تصویب کرد، آخرین میخی بود که 
بر تابوت عدالت انتقالی زده شد. سومین مشکل عدم اراده ی دولت افغانستان، و فقدان توانایی الزم 
در نهادهای مدنی کشور است. در کشورهای دموکراتیک که نهادهای مدنی وجود دارد، این نهادها 

نقش بسیار موثری بر تصمیم های دولت دارند.
آقای رفیق ش��هیر نماین��ده مردم در مجلس، بیشتر روی وضعیت فعلی و ن��زاع پارلمان با دولت و 
مسأله ی انتخابات صحبت کرد. او گفت: در تدوین قانون اساسی دولت و مردم نقش داشتند اما در 
عرصه عمل سهم مردم در کارکرد دولت در تطبیق قانون کاسته شده استزمانی که قانون اساسی در 

کشور تطبیق نمی شود، چه گونه می توان از عدالت انتقالی صحبت کرد؟ 
در بخش آخر این بحث آقای رفیعی در باره ی گزارشی که مجتمع جامعه مدنی افغانستان )مجما( 
در باره ی جنایت جنگی در طی 50 سال اخیر تهیه نموده است، صحبت کرد. به قول آقای رفیعی 
این گزارش از 9 والیت افغانستان تهیه شده است و در هر والیت با 400 نفر مصاحبه شده که در 
مجموع 3600 نفر  می ش��ود. این تحقیق ش��امل 5 دوره ی تاریخی )شاهی، جمهوری، کمونیستی، 
اسالمی و جمهوری اسالمی( متفاوت و نه نظام سیاسی )ش��اهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری 
سلطنت��ی، دولت کمونیس��تی، دیکتاتوری پرولتاریا، جمهوری دموکراتی��ک، دولت اسالمی، امارت 

اسالمی و جمهوری اسالمی( را تحت پوشش قرار داده است. 
او گفت پرسش هایی را که در این تحقیق تاکید ش��ده ش��امل امنیت، عدال��ت، قانونمندی، آزادی 
مطبوع��ات، دفاع از حقوق ش��هروندان، فس��اد در نظام، مصونیت از مج��ازات، قربانیان و حقیقت 
یابی است. بیشتر مردم تصور ش��ان از بی عدالتی نس��ل کشی، تحقیر و اهانت، کشتارهای جمعی 
و گروهی، کشتارهای غیر مس��ئوالنه، تاراج و چپاول دارایی های مردم و دارایی های عامه و عدم 

دست رسی شان به امکانات و منابع است. 
در آخر این برنامه به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ داده شد. 

گفتگو: عدالت انتقالی گذار از جنگ به صلح پایدار استگفتگو: عدالت انتقالی گذار از جنگ به صلح پایدار است
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نویسنده: خانم م- سدید
زنان در روستاهای والیات و ولسوالی ها همین که مرتکب جرم می شوند و محکه برای شان حکم 
حبس را صادر می نماید. چون زندان مخصوص زنان موجود نیست بنابراین، نظر به عرف و عادات 
گذش��ته محکمه وی را به متنفذ محل و یا مال امام و بعضًا به ریش سفید محل تس��لیم می دهند. تا 
زن��ان حب��س خود را به خانه این اش��خاص سپری نمایند. وضعیت زن محک��وم به حبس در خانه 

شخص متذکره چنین است. 
- زن محکوم به حبس باید تمام کارهای خانه شخص مذکور را انجام بدهد. مثل نوکر

- قالی��ن بافی نماید مگر پول آن به ش��خص صاحب خانه تعل��ق دارد زیرا زن محکوم صرف حق 
خوردن و نوشیدن را دارد.

- زن محکوم حق رفتن به خانه خود و دیگران را ندارد.
- زن محکوم به حبس در خانه ش��خص متذکره بعضًا مورد تجاوز جنس��ی نیز قرار می گیرد زیرا 

صاحب خانه حق لت و کوب و غیره را دارد.
دولت و حکومت به عوض این که به حقوق زنان حرمت قایل شوند بر خالف با نبود زندان زنانه 
حق و حقوق زنان را پایمال نموده و بیشتر زنان محکوم به حبس متضرر شده و با انواع خشونت ها 

به سر می برند.
عرف و فرهنگ  و برداش��ت مردم از زنانی که محکوم به حبس می ش��وند چه جرم کرده باش��ند 
و یا نه پ��س از تکمیل 
در  حب��س  موع��د 
جامع��ه  و  فامی��ل 
ندارند  راه  دوب��اره 
پذی��رش  قاب��ل  و 
اعض��ای خانواده و 
نمی باش��ند.  جامعه 
م��ورد  همیش��ه  و 
تحقی��ر  و  توهی��ن 
به  می گیرند.  ق��رار 
همی��ن سبب است 
که  ع��ده ای از این 
زنان حت��ا عالقمند 
از  به خارج ش��دن 
و  نیس��تند  زن��دان 
حت��ا از آزادی خود 
توهین  خاط��ر  ب��ه 
و تحقی��ر خان��واده 
همچنان  می گذرند. 
جامعه و مردم نیز به 
مختلف  عنوان های 
دیدگاه ه��ای  و 
تحقی��ر  متف��اوت 
آمیز  ب��ه آن ها نگاه 
می کنن��د. و گاه��ی 
از زنی که زندان  هم 
را سپری کرده باشد در عروسی ها و محافل حاضر شود  اکثر اشتراک کنندها به وی احترام نداشته 
با الفاظ و سخنان و حتا عکس العمل های  اش��اره ای به او می فهمانند که وی گناه کار است. زنانی 
که زندان را سپری کرده باش��ند عنوان »زن بدکاره« را در عرف افغان ها می گیرند که باعث ش��رم و 

ننگ خانواده و جامعه است. زیرا زندانی بودنش بدنامی محسوب می شود.
در عرف و عنعنات افغانی زنان زندانی ولو مادر هم اگر باش��د باعث ش��رم وننگ خانواده و جامعه 
است زیرا زندانی بودنش لکه بد نامی محسوب می شود اوالدهایش نیز از وی رو می گردانند و بر 
این عقیده اند که، مادر آن ها دیگر لیاقت مادر بودن را ندارد و کودکان چنین مادرها از طرف دوستان 
همب��ازی و هم صنفی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن��د و با کودک متذکره اصاًل دیگر کودکان 
هم بازی و هم صحبت نمی شوند تا این که کودک مذکور گوشه نشین شده  و مادر خود را مقصر 
اصلی این همه بد بختی ها می داند در مقابل وی عقده گرفته و حتا بعضًا از خانه فرار می نماید به 

کشورهای دیگر و شهرهای دورتر از خانواده زندگی می کند. و در تالش گرفتن انتقام می باشد.
نظ��ر  به عرف افغانی زنانی که زن��دان را سپری نموده اند مانند هر زن دیگر زندگی نورمال و عادی 
ندارن��د زیرا اعتم��اد و اعتبار خود را در بین اعضای خانواده که ش��امل فرزندان .اقارب  و اجتماع 
است از دست داده به سخنانش کس��ی اهمیت قایل نیس��ت . او هیچ گاهی در اجتماع ظاهر ش��ده 
نمی تواند. عالوه بر این که اجتماع وی را مقصر می داند بلکه خودش نیز خود را گناه کار فکر می 
کند بنابراین، این نوع برخورد های نادرست و فرهنگ ناپس��ند باعث آن می شود تا زنان محکوم به 

حبس و زندانی در انزوا زندگی نموده از حق زندگی کردن مثل هر فرد آزاد محروم می شوند.

مقدمه
طف��ل افغان در جریان بیشتر از سه دهه جنگ به آسی��ب پذیرترین طفل جهان مبدل گردیده است 
چنان چه از هم پاش��یدن ونابود ش��دن زیر بن��ای فرهنگی به ویژه حمایت اجتماع��ی از اطفال به 
وضاحت دیده می شود که: شبکه های اجتماعی در اثر دهه اول جنگ در کشور شدیًا متاثر گردیده 
است. دهه دوم جنگ شاهد فرسوده شدن میکانیزم عنعنوی و شبکه های فامیلی واجتماعی است.

هیچ کودکی در افغانس��تان وجود ندارد که از آش��وب های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ناشی 
از جنگ ها و بی جا ش��دن سه دهه اخیر در امان مانده باش��د. بیشتر از نیم نفوس در افغانس��تان را 
اف��راد پائی��ن تر از سن 19 احتوا می نمایند به جای ثبات و صلح زندگی این اطفال بیشتر در محیط 
جنگ شکل گرفته و این اطفال اند که دور از خوشی و سعادت و آغوش پراز محبت و گرم والدین 

خود  زندگی می کنند. 
 آی��ا م��ی دانی��د این اطفال که  نس��ل ثمره جن��گ اند در کج��ا و چگونه زندگ��ی را به پیش 
م��ی برند؟  یک گروپ کوچ��ک این اطفال در پرورش��گاه ها تحت مراقب��ت ومواظبت دولت و 
نهاده��ای خصوصی قرار دارند. طبق ارقام در حدود )30( پرورش��گاه دولتی که در آن مجموعًا به 
تعداد )5751( طفل از جمله )1083( دختر و به تعداد )4676( طفل پسر در پرورشگاه های مرکز و 
والیات تحت مراقبت ومواظبت قرار دارند و در حدود )30( باب پرورش��گاه خصوصی در سراسر 
افغانستان فعالیت دارند که در حدود) 3474(  طفل پسر و)747( طفل دختر را پرورش می دهند که 
جمعا به )4221( طفل می رسد که تحت شرایط مختلف تربیت می شوند و آموزش می بینند. این 
کمیت در مقایس��ه با )10میلیون طفل( که زیر سن 18 قرار دارند و برای 7 میلیون این اطفال زمینه 
تعلیم و تربیت مس��اعد نیست بدون سرنوشت و آدرس بیرون از پرورشگاه ها حق زندگی سالم و 

تعلیم و تربیه را از دست داده اند. 
کدام اطفال در پرورش��گاها تحت مراقبت و مواظبت ق��رار می گیرند؟ اطفالی که بی سرپرست 
بوده و پدر و مادر نداشته باشند و یا هم والدین طفل معیوب، معتاد به مواد مخدر ومبتال به امراض 
غیر قابل عالج بوده باشد. در پرورشگاه ها جا دارند. اطفالی که به پرورشگاه جذب می شوند کمتر 

از3 سال و باالتر از 18 سال نباشند. 
اطفال توسط ولی و یا اقارب نزدیک معرفی شوند.

بعضًا اطفال روی سرک )کودکان خیابانی( و متخلفین بدون سرپرست نیز توسط ارگان های امنیتی، 
پولیس و کارمندان اجتماعی به این مراکز معرفی می شوند.
 امکانات پرورش و تعلیم و تربیه اطفال در پرورشگاه ها

کودکان باید از طریق مکتب و یا کورس ها سواد بیاموزند چه در داخل پرورشگاه و چه در بیرون 
از پرورشگاه ها.

امکانات اعاشه و اباته، لباس، قرطاسیه ودیگر ضروریات برای این کودکان مساعد می گردد. ایجاد 
زمینه خود کفائی با تدویر کورس های حرفوی و آموزش��ی با وسایل مورد نیاز، تطبیق برنامه های 
ورزش��ی و فرهنگی جهت رش��د استعدادها و آش��نایی با فرهنگ مردم از وظایف پرورشگاه است. 

پرورشگاه می بایست زمینه تداوی و توجه به صحت و سالمتی اطفال را تضمین کنند.
خطراتی که زندگی و آینده اطفال پرورشگاه ها را تهدید می نماید 

سیستم فرسوده و کهنه مدیریتی و رهبری حکومتی و نهاد هایی که در رابطه به مراقبت و مواظبت 
 اطف��ال از طریق پرورش��گاه ه��ا فعالیت دارند دو تهدی��د نهایت خطرناک را متوج��ه آینده  اطفال 

می سازند.
1- قص��ه ها و داستانها از سر گذش��ت واقعی زندگی این کودک��ان، که تاریخ زنده عصر و زمان را 
بی��ان م��ی نماید، دوری از اقارب و فامیل و خاطرات نا گ��وار استبداد و ظلم جنگ غیر عادالنه که 
باع��ث از بی��ن رفتن پدر و مادر و تباهی وی گردیده، تا به حال به گوش هیچ کس نرسیده است و 
هیچ وقع زمینه گفتن را نیافته است. مجموعه ی این ناگفته ها هر آن سبب ایجاد مشکالت روانی و 
ایجاد عقده ها و انتقام جویی می گردد. این کودکان ناخودآگاه همواره در تالش برای انتقام گیری 
از هرکس و اطرافیان خود می باش��ند. متاسفانه در شرایط امروز پرورشگاه درست زندگی کردن را 
 به اطفال نمی آموزاند. اطفال بدون راهنمایی و در خالء خود گذران روزگار در داخل پرورش��گاه 

می کنند.
2- فقدان برنامه های زندگی و خود کفایی پس از 18 سالگی  یا ادغام مجدد در خانواده یکی دیگر 

از چالش هایی است که در مدیریت پرورشگاه ها با آن مواجه هستیم.
مطابق مقرره پرورش��گاه ها اطفال همین که سن 18 را تکمیل نمودند باید به اقارب ش��ان تس��لیم 
ش��وند، و یا بدون چون و چرا از پرورش��گاه خارج ساخته ش��وند. حتا اگر این اطفال سواد کافی 
نداش��ته باشند و حرفه و مسلکی را نیاموخته باش��ند تا بتوانند در بیرون از پرورشگاه گلیم خود را 
از آب بکشند. در نتیجه این نوجوانان جای بود و باش و سرپناه ندارد. چرا که کسی را در زندگی 
به عنوان پدر، مادر و یا اقارب نمی ش��ناسد و باید در زیر پل ها، در سرک ها، دکاکین و یا ویرانه 
های دور از ش��هر زندگ��ی کنند. با تأسف زمینه برای روی آوردن ای��ن نوجوانان به استعمال مواد 
مخدر، کارهای غیر قانونی شامل دزدی، آدم کشی و بالخره جذب نیرو های دهشت افگن مساعد 

می شود.

اطفال بی سرپرست                                

پرورشگاه ها                                              
و عرف و عنعنات مردم افغانستان در مقابل زنان زندانی در روستاها

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011
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مق��ررۀ تنظیم امور محاب��س و توقیف خانه ها به تاریخ 1386/9/12 از طرف ش��وراي وزیران 
تصویب شده است، داراي 6 فصل و 37 ماده مي باشد.

فصل اول این مقرره مربوط احکام عمومي بوده که شامل مباني، اهداف و مکلفیت هاي اداره سالم 
در محابس مي باشد.

فص��ل دوم ای��ن مقرره به طرز نگهداري زندانیان پرداخته است ک��ه مواردی چون طرز نگه داري، 
پذیرش، ثبت اسناد، کمیته پذیرش، ترتیب دوسیه، کمیسیون گروپ بندي محدویت حقوق، تالشي 

و اجتناب مؤظفین از بعضي از موارد در این جا وجود دارد.
فصل س��وم این مق��رره در رابطه به حقوق زندانیان است که ش��امل مواردی چون اعاش��ه، اباته، 
مناس��ک دیني، خدمات صحي، فوت زنداني، سپورت، تعلی��م و تربیه و آموزش حرفوي، پروگرام 
هاي تعلیمي آموزش و تربیوي، ایجاد کتابخانه، تشویق، اشتغال به کار، نحوۀ همکاري سکتورهاي 
خصوص��ي، نحوۀ فعالیت هاي جامعه مدني، رخصتي و مالقات اقارب زندانیان، ارسال و اخذ نامه 

به زندانیان در ماده هاي جداگانه روي آن بحث صورت گرفته و طرزالعمل هایی وجود دارد.
فص��ل چهارم به انتقال زندانیان از یک محل به محل دیگر و ش��رایط انتقال اختصاص داده ش��ده 

است.
فصل پنجم مربوط به شیوۀ رهایي زندانیان از زندان مي باشد.

فصل شش��م ش��امل احکام متفرقه است. در مورد شوراي عالي نظارت و کنترول، پناه دادن موقت، 
تهیه فلم، گزارش و تاریخ انفاذ، ماده هاي مشخص تعریف شده وجود دارد.

در این جا تالش شده است تا چند فصل از این مقرره تشریح شود. این قدر معلوم است که اکثریت 
این ماده ها و موارد که براي آسایش زندانیان در مقرره پیش بیني ش��ده پیوسته نقض شده است. و 
زندانیان از امتیازات این قانون بنابر داللیل و نبود امکانات بي بهره مانده اند و حتي در بس��یاري از 
م��وارد زندانیان از موجودیت چنین مق��رره ای اطالع ندارند. این خود سهل انگاري مقامات دولتي 

در ارایه و آگاهي دهي این مقرره براي زندانیان را نشان مي دهد.
در فصل اول این مقرر ه را چنین توضیح داده اند. " این مقررۀ به تأس��ي از حکم فقر)2( ماده 
ش��انزدهم قانون محابس و توقیف خانه ها به منظور تنظیم بهتر امور محابس و توقیف خانه ها 

و تأمین حقوق محبوسین و اشخاص تحت توقیف وضع گردیده است".
ماده دوم این مقرره شامل اهداف مي باشد که موارد زیر را چون:

نگهداري بهتر و مطمین زندانیان، رعایت قوانین، موازین حقوق بشري، ارزش هاي دیني، فرهنگي 
و اخالقي، فراهم نمودن زمینه مشارکت زندانیان در برنامه هاي احیاي شخصیت و تجدید تربیت، 
آم��وزش محبوسین و اش��خاص تحت توقیف جهت بازگشت مجدد به حی��ث افراد سالم، رعایت 
کننده قوانین و اساسات همزیس��تي مس��المت آمیز در جامعه، ایجاد روحیه عدم رجوع به ارتکاب 

اعمال جرمي را در بر دارد.
در ماده سوم تالش رفته تا اداره سالم را در محابس مکلف بسازد تا با در نظر داشت احکام و مقرره 

هاي محابس و توقیف خانه ها این مقرره را عملي نمایند تا حق و حقوق زندانیان تلف نشود.
فص��ل دوم این مقرره به طرز نگهداري محبوسین و اش��خاص تحت توقیف اختصاص داده ش��ده 

است.
که این موضوع در ماده هاي جداگانه چنین پیش بیني شده است. 

افرادی که متهم و یا محکوم هستند و قضایي نسبتي آنها تحت تحقیق یا رسیدگي محاکم مي باشد 
در توقیف خانه ها، و محکومین که به حکم قطعي و یا نهایي محاکم گردیده اند، در محابس مرکز 

و والیات نگهداري مي شوند. 
زن��ان محب��وس و تحت توقیف جدا از مردان محبوس و تح��ت توقیف در محابس و توقیف خانه 
ه��ا نگهداري مي گردند. زنان و مردان ب��ه ترتیب توسط پولیس هاي زن و مرد در توقیف خانه ها 
و محب��س خان��ه ها نگه داري مي گردند. در ماده پنجم بند 2  این مقرره آمده است: در صورتی که 
ک��دام حادث��ه اي در توقیف خانه و یا محابس زنان اتفاق بیفتد پولیس مرد نمي تواند داخل محبس 

زنان شود، الي این که آمر محبس یا توقیف خانه رسمًا اجازه بدهد.
مظنونین و متهمینی که سن 18 سال را تکمیل نکرده اند نباید در توقیف خانه ها و محابس با کالن 
ساالن یک جا باش��ند. افراد تحت توقیف که به تکلیف رواني گرفتار اند و معتاد به مواد مخدر مي 

باشند جدا از سایر محبوسین و اشخاص تحت توقیف نگه داري شوند. 
در قسمت پذیرش محبوسین و افراد تحت توقیف اداره محبس وظیفه دارد تا اطمینان دریافت کند 
که شخص محکوم که به اساس قرار محکمه به محبس معرفي شده است، از نگاه صحي و سالمتي 
رواني خوب باشد. تذکر رفته است که محبوسین باید در هنگام ورد به زندان تالشي شوند و زمینه 
هاي تماس براي آن ها با فامیل ها و اقارب زندانیان از وظایف اداره محبس مي باشد. در صورتی 
که نزد محبوسین و یا شخص تحت توقیف اسناد، پول و یا اشیایي دیگر موجود باشد، همه آن ها 
از طرف موظفین فهرست مي شود و با مشخصات آن در کتاب مربوط به اداره زندان ثبت مي شود. 
لوازم اضافي را باید به فامیل یا اقارب زندانیان تسلیم گرفته شود، تا بعد از رهایي شان به دست آن 
ها برسد. در صورتی که پول از نزد زندانیان دریافت شود و یا این که در زمان حبس پول مجاز به 

دست زندانیان مي رسد باید در بانک نگهداري ش��ود. و در صورتی که بانک وجود نداش��ته باشد، 
در ش��عبه مالي محبس نگهداري ش��ود. محبوس حق دارد تا از این پول به دست آمده جهت رفع 
نیازمندي خویش با ش��رایطی که اداره محبس دارد استفاده کند. ماده هفتم این مقرره صراحت دارد 

که، اداره محبس و یا توقیف خانه ها مکلف هستند تا موارد زیر را؛
 مرج��ع صدور قرار یا فیصله، ش��ماره و تاریخ آن، تاری��خ گرفتاري، تاریخ پذیرش، مدت حبس یا 

توقیف، تاریخ ختم حبس یا توقیف، نوعیت جرم تثبیت شده، ثبت کنند.
در محابس کمیته پذیرش، وجود دارد.

وظیفه این کمیته مطالعه تثبیت وضع صحي جس��مي و رواني زندانیان و اشخاص تحت توقیف در 
زمان پذیرش مي باشد. مسوولین محابس کمیته هاي ذیل را تشکیل مي دهند

موظف صحي به حیث رییس، روانشناس به حیث عضو، کارش��ناس حقوقي به حیث عضو، افس��ر 
محبس یا توقیف خانه به انتخاب آمر مربوطه، به حیث عضو مي باشد.

از مکلفی��ت ه��اي اداره محابس و توقیف خانه ها این است که براي زندانیان دوسیه اي که ش��امل 
موارد زیر است ترتیب شود؛

اسم و تخلص، اسم پدر، اسم پدر کالن، تاریخ تولد، محل تولد، و سکونت، جنس و حالت مدني، 
درجه تحصیل، شغل، محل و تاریخ وقوع جرم، محل گرفتاري و تاریخ آن، نوع جرم، مدت نظارت 
ی��ا توقیف، مدت حبس، سابقه جرمي، اسم وکیل مدافع، تقس��یم بندي از لحاظ ایجاب کنترول به 
طور اعظمي و متوسط، عالقمندي به برنامه هاي احیایي مجدد )قابلیت نیازمندي و شرکت محبوس 
یا ش��خص تحت توقیف در برنامه هاي آموزش��ي، تعلیمي یا حرفوي فعالیت هاي صناعتي( وضع 
صحي و نیازمندي هاي طبیعي، شماره تلفون اقارب یا شخص داراي رابطه با وي، عکس زندانیان 

در صورتی که با زندانیان طفل باشد باید تعداد آن ها ثبت گردد.
اداره محبس یا توقیف خانه ها مکلف هستند تا براي کنترول و نظارت از محبوسین و یا افراد تحت 
توقیف را به گروپ ها تقس��یم کنند و این گروپ بندي ها و دالیل آن را به صورت کتبي به اداره 

عمومي محابس و توقیف خانه ها غرض منظوري ارسال مي کند.
گروپ بندي محبوس��ین و اش��خاص تحت توقیف با در نظر داشت خصوصیات ذیل صورت 

مي گیرد:
س��ن، سابقه جرمي، نوعیت جرم، مدت مجازات، اعتیاد، ب��ه مواد مخدر، وضعیت صحي، تابعیت، 
چگونگي شخصیت و موقف اجتماعي و خصوصیات، عادات و احساس مشترک آن ها مي باشد در 
صورتی که زندانیان به این گروپ بندي ها قناعت نداشته باشند مي توانند به اداره عمومي محابس 

و توقیف خانه ها شکایت نمایند.
اداره عمومي محابس مکلف است تا ش��کایت را 
بررسي کن��د و در مدتی که بیشت��ر از یک هفته 

نباشد تصمیم الزم را اتخاذ نماید. 
براي محبوسین محدوی��ت هاي حقوقي در نظر 

گرفته شده است شرح آن قرار ذیل است.
اگ��ر زنداني باعث نقض قوانین و مرتکب اعمال 
مثل فرار و یا تالش��ي براي آن، اعتصاب، تخطي 
از مقررات امنیتي و لوایح توقیف خانه و محبس، 

بدرفتاري با سایر زندانیان شوند.
اداره محب��س با تأیید ریی��س عمومي محابس و 
توقیف خانه ها مي تواند موارد زیر را براي مدت 

15 روز وضع نماید.
من��ع مالقات زندانیان با فامیل و اقارب آن ها در 

اطاق جدا گانه. 
در صورتی ک��ه از طرف زنداني ک��دام مقاومت 
ص��ورت گیرد و یا زنداني ب��ه نفس خود صدمه 
وارد کن��د موظفین محبس م��ي توانند زنداني را 
ولچ��ک بزنند و مانع صدم��ه رساندن آن به خود 

و دیگران شود.
طب��ق ای��ن مقرره براي محبوسین اج��ازه داده نشده است تا آالت جارحه، ضارب��ه، ناریه و وسایل 
مخابرات��ي را با خود داش��ته باش��ند از طرف دیگر زندانیان نمي توانند از نف��ت و گاز و سایر مواد 
محروقات��ي و وسایل مورد استعمال آن در داخل محبس استفاده کنند و در داخل محبس و توقیف 

خانه غذا طبخ نمایند.
ب��ه همین ترتیب براي موظفین اداره محابس و توقیف خانه اجازه داده ش��ده است تا محبوسین را 
در این موارد تالش��ي کنند: در زماني که زندانیان آورده مي ش��وند، قبل از مالقات و بعد از مالقات 
که با اقارب و سایر افراد مي داش��ته باش��ند، بعد از انجام کارها و ختم آموزش تعلیمي و حرفوي یا 

معرفي مقررۀ تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها
وزارت عدلیه جمهوري اسالمي افغانستان اجمل بلوچ زاده

زن�دان  داخ�ل  در   زندانی�ان 

مي توانند به مراس�م دیني شان 

بپردازند و تعلیمات دیني را فرا 

این کار توسط وزارت  گیرند که 

حج و اوقاف ص�ورت مي گیرد. 

در صورتی که افراد داراي دینی 

غیر از اس�الم باش�ند براي شان 

اجازه اس�ت تا یك جل�د کتاب 

دیني ش�ان را غ�رض مطالعه با 

خود داشته باشند.

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011
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اصول اساسی رفتار با زندانیان
نویسنده: سازمان ملل متحد

تاریخ انتشار: دسامبر 1۴، 1990
نوع متن: قوانین بین الملل

اصول اساس��ی رفتار با زندانیان در تاریخ 1۴ دس��امبر 1990 توس��ط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و 
اعالم شد.

هشتمی��ن کنگ��ره سازمان ملل برای پیشگیری از جرای��م و رفتار با مجرمین توصیه می نمای��د به مجمع عمومی جهت 
تصویب پیش نویس قطعنامه زیر:

مجمع عمومی
با عنایت به توجه مداوم و طوالنی سازمان ملل به انسانی کردن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر،

همچنی��ن ب��ا عنایت به این که خط مشی های صحیح جهت پیش گیری از جرایم و کنترل آن ها در برنامه ریزی پویای 
توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری است، 

با شناخت این که قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و 
رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد و نفوذ قابل توجهی در توسعه سیاست ها و خط مشی های کیفری است،

با تّوجه به عنایت کنگره های قبلی به موانع مختلف در راه اجرای کامل قواعد مزبور،
با اعتقاد به این که اجرای کامل قواعد مزبور با تهیه اصول اساسی تهسیل خواهد شد،

با یاد آوری قطعنامه شماره 10 درباره وضعیت زندانیان و قطعنامه شماره 17 درباره حقوق بشر زندانیان مصوب هفتمین 
کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین،

همچنین با یادآوری بیانیه ارائه ش��ده به دهمین اجالس کمیته پیشگیری و کنترل جرایم توسط انجمن بین المللی کمک 
به زندانیان، سازمان کاریتاس اینترنشنالیس، کمیس��یون کلیساها برای امور بین المللی از شورای جهانی کلیساها، انجمی 
بین المللی آموزگاران صلح جهانی، شورای جهانی آموزش بزرگ ساالن، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اتحادیه بین 
المللی دانشجویان، اتحادیه جهانی انجمن های مسیحیان جوان و شورای جهانی اقوام بومی که همگی سازمان های غیر 

دولتی هستند و دارای وضعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی، از نوع طبقه بندی شماره 2 هستند، 
بازهم با یادآوری توصیه های ذی ربط مندرج در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان 
ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در خصوص خط مشی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و سایر 

راه های کیفری و راه حل های جانشین،
با آگاهی ازاین که هشتمین کنگره همزمان است با سال بین المللی مبارزه با بی سوادی که طی قطعنامه 42/104 مجمع 

عمومی مورخ 7 دسامبر 1997 اعالم شده است،
ب��ا عالق��ه به پیگیری تصمیمات کنگره هفتم در باره نقش نظام عدالت جزائی در کمک به صیانت از ارزش های اساسی 

و قواعد موجود در جوامع،
با شناخت مطلوب تهیه پیش نویس اعالمیه حقوق بشری زندانیان،

با تأیید بیانیه اصول اساس��ی رفتار با زندانیان، منضم به قطعنامه حاضر، از دبیر کل درخواس��ت می نماید که توجه 
دول عضو را بدان جلب نماید.

ضمیمه
بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

1( رفتار با کلیه زندانیان همراه با احترام مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آن ها به عنوان افراد بشر خواهد بود.
2( هی��چ گونه تبعیض��ی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غی��ره، ریشه های ملی و اجتماعی، 

اموال، تولد و سایر وضعیت ها وجود نخواهد داشت.
3( احترام به معتقدات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند در مواردی که شرایط محلی مقرر 

نماید مطلوب است.
4( مسؤولیت زندان ها برای نگه داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر 

هر دولت و مسؤولیت های اساسی آن برای ترویج رفاه و توسعه همه افراد جامعه به اجرا گذاشته شود.
5( صرف نظر از محدودیت های ناشی از مسأله بازداشت، کلیه زندانیان از حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در 
اعالمی��ه جهان��ی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 

سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود.
6( کلیه زندانیان باید حق ش��رکت در فعالیت های فرهنگی و آموزش��ی که هدفش توسعه کامل ش��خصیت انسان است 

داشته باشد.
7( ت��الش های��ی برای الغای حبس انفرادی به عنوان مجازات ی��ا محدودیت استفاده از آن باید صورت بگیرد و تشویق 

شود.
8( شرایط بایستی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی داری انجام بدهند که باعث تسهیل ادغام آن ها در بازار کار 

کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آن ها شود.
9( زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در مملکت وجود دارد بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی خود، دسترسی 

داشته باشند.
10( با مشارک و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با عنایت به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان 

سابق در جامعه با بهترین حاالت باید ایجاد شود.
11( اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه اعمال شود.

 

تمرینات سپورتي و در سایر موارد که محبوس از محبس خارج مي ش��ود. در 
صورتی که از نزد شخص زنداني اشیاء ممنوعه دریافت گردد بعد از اطالع به 

مسوولین همراهشان برخورد قانوني صورت مي گیرد.
موظفین محابس مکلف شده اند تا نباید اعمال زیر را با زندانیان انجام دهند.

ش��کنجه، انتقام جویي ش��خصي، و هر نوع آزار جس��مي و روحي، مطالعه یا 
دریافت بخشش، پاداش، حق الزحمه، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، خرید 
اش��یا از محبوسین، فروش اش��یا به محبوسین و اش��خاص تحت توقیف، اخذ 
قرض، انتقال اش��یا از خارج محبس و توقی��ف خانه ها بدون مجوز رسمي به 
آنه��ا، و افشاي هر ن��وع معلوماتی که در جریان وظیف��ه در مورد محبوسین و 

اشخاص تحت توقیف به دست آورده اند.
فصل سوم این مقرره به حقوق زندانیان اختصاص داده شده است.

اعاش��ه زندانیان: زندانیان روزی سه بار مطابق استحقاق خود غذا مي خورند، 
غذاي آن ها با در نظر داشت کیفیت و کمیت از طرف شوراي عالي محابس و 
توقیف خانه ها تثبیت و بعد از منظوري شوراي وزیران قابل تطبیق مي باشد. 
کمیت و کیفیت غ��ذاي آن ها توسط موظفین صحي مربوطه معاینه مي گردد. 
محبوسین با همکاري اداره محابس غذاي شان را در طعام خانه ها صرف مي 
نمایند. در ماه رمضان غذاي محبوسین در زمان معینه آن با کیفیت عالي تر تهیه 
مي گردد. در قس��مت زنان حامله و ماداران که داراي طفل ش��یر خوار هستند 
و مریض��ان طبق 
هدای��ت داکتر و 
شده  تعیین  نورم 
غ��ذا تهی��ه م��ي 

شود.
زندانیان:  ابات��ه 
در  زندانیان  براي 
قسمت اتاق هاي 
ها  آن  رهایش��ي 
در  ذیل  ش��رایط 
نظر گرفته ش��ده 

است؛ 
زندانی��ان  ب��راي 
دو  مس��احت 
بدون  مرب��ع  متر 
چپرک��ت در نظر 
است  گرفته شده 
ات��اق ه��اي آنها 
کلکی��ن  داراي 
نور  ک��ه  اس��ت 
و ه��واي کاف��ي 
شود.  اتاق  داخل 
دهلی��ز ها و صحن زندان از ن��ور کافي برخوردار است، ک��ه توسط چراغ ها 

تنویر مي گردد.
در فصل هاي متفاوت سال وسایل سرد کننده و گرم کننده براي اتاق هاي شان 
در نظر گرفته ش��ده است، چپرکت، روجایي، کمپل، توش��ک، بالش و ظروف 
م��ورد ضرورت، تمام معیار هاي حفظ الصحه در محابس در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. زنداني در پاک کاري اتاق ها و تشناب ه��ا به طور نوبتي با یک دیگر 
همک��اري مي نمایند. و وسایل پ��اک کننده از طرف اداره محبس برایشان داده 
مي ش��ود. اشخاص مریض، معلول، زنان حامله، و مادرانی که طفل شیر خوار 

دارند باالي آن ها این نوع کارها صورت نمي گیرد.
اداره محبس مکلف ش��ده است تا براي اطفالی که سن ش��ان از دو الي هفت 
سال است و سر پرست ندارند، کودکس��تان ایجاد نماید. این اطفال مي توانند 
از طرف ش��ب با پدران و مادران شان یک جا باشند. و اما اطفالی که سن شان 
باال تر از هفت سال است و مادران و پدران ش��ان زنداني هستند در پرورشگاه 

ها نگه داري مي گردند.
زندانی��ان در داخل زندان مي توانند به مراسم دیني ش��ان بپردازند و تعلیمات 
دین��ي را فرا گیرند ک��ه این کار توسط وزارت حج و اوقاف صورت مي گیرد. 
در صورتی که افراد داراي دینی غیر از اسالم باش��ند براي ش��ان اجازه است تا 

یک جلد کتاب دیني شان را غرض مطالعه با خود داشته باشند.
در عرصه خدمات صحي براي وزارت عدلیه و صحت عامه وظیفه داده ش��ده 
اس��ت تا با همکاري یک دیگ��ر زندانیان را در مرک��ز و والیات کشور معاینه 
نمایند. افرادی که تداوي آن ها در داخل زندان امکان پذیر نیست مي توانند به 
شفاخانه هاي بیرون از زندان جهت تداوي فرستاده شوند که این کار با تفاهم 

اداره محابس صورت مي گیرد که بعد...  ادامه در صفحه )15(

در صورت�ی که ب�راي زنداني 

نامه ارسال مي گردد مسوولین 

حق دارند تا بدون خواندن نامه 

داخل پاکت س�ر بسته را معاینه 

کنند. و عک�س موضوع که اگر 

نامه اي مي فرستد  زنداني هم 

داخل پاکت کنترول مي گردد.
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پسا مدرن در دنیای پیشا مدرن
حدود ده سال است آوازه پس��ت مدرنیس��م با تمام تناقض هایش در محافل ادبی افغانستان پیچیده 
است. هر چند هر از گاهی پای این مبحث به رسانه ها نیز کشیده شده اما ده سال است قسمتی از 
حواشی جلسات ادبی را به خود اختصاص داده است و در سه سوی عده ای را دارد که در تأیید، رد 
و نقد آن حرف هایی می زنند. حرف هایی که در موارد زیادی از روی تفنن گفته می شود. آن چه 
در این حدود ده سال به دیده نمی آید یا کم پای آن به میان کشیده شده طرح مبحثی جدی تر در 
این باب است که پست مدرنیسم در افغانستان جنگ، سنت و بنیاد گرایی چه محلی از اعراب دارد؟ 
و یا حتی این که شاخصه ها و مولفه های پست مدرنیسم چیست وآیا نمی توان در این فضا از آن 
به عنوان خربزه ای یاد کرد برای شکم گرسنه و یا یک برنامه مفرح تلوزیونی برای عده ای که زیر 
بمباران هوایی و هجوم زمینی عده ای ارتشی و جنگجو قرار دارند؟ آیا پس��ت مدرنیس��م می تواند 
در جغرافیای��ی که هنوز انگاره های کالسی��ک را از سر نگذرانده و رنگ و روی دنیای مدرن را به 
خود ندیده چه توجیهی داشته باشد؟ و به فرض که توجیهی داشته باشد گسستی و خالئی که ایجاد 
می شود در عدم تجربه مدرنیسم چه پیامدهایی را با خود خواهد داشت؟ آیا طرح این مسأله که ما 
بی��ش و پیش از ساختن نیاز به خ��راب کردن داریم با توجه به ظرافتش در این جایگاه می تواند تا 
چه اندازه جای داشته باشد؟ و یک پرسش دیگر که آن چه امروز با نام پست مدرنیسم در افغانستان 

آوازه افکنده است چه قدر با پست مدرنیسم با تعبیر واقعی آن مطابقت و همسویی دارد؟

ادبیات شرارت
با شمس جعفری

نشانه شناسی جنگ و پست مدرنیسم در افغانستان
پنج شنبه شب هفدهم سنبله )شهریور( 1390 برنامه ای با عنوان باال در دفتر هرات بنیاد آرمان شهر 
راه اندازی ش��د. این برنامه هشتادمین جلسه گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمان شهر 
بود که توأم با تکه موسیقی ای از کیتارو )ماسانوری تاکاهاش��ی آهنگس��از و نوازنده ژاپنی( و شعر 

دف دکتر رضا براهنی با صدای خانم زهره زهیر مجری برنامه آغاز شد:
دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب، شب

دفماهها
فریاد فاتحانه ي ارواِح هایهاي و هلهله در تندري ست که میآید...

بع��د صدای ش��مس جعفری در فضای سرخ رنگ سالن، در بی��ن انبوهی از قوطی های سیگار، در 
البالی تصاویر زیادی از فیلسوف ها، شاعران، نویسندگان، فیلم سازها... و تلوزیون سیاه و سفیدی 

که برفک پخش می کرد با این شعر پیچید:
مرگ در های های تو سرد است خیلی سرد است

منم به های های تو شکل می گیرد و خیابان سرد است
با های های آی برهنه ام امضا می کند گلو و خیابان سرد است

ای های هایی که به رگ های خیابان است...

میتوان گفت این برنامه در واقع اولین برنامه ای بود در افغانس��تان که مس��أله پس��ت مدرنیسم را از 
حواش��ی مباحث ادبی به متن آورده بود. در فضایی غیر متع��ارف از نیچه، بودلر، براهنی، براتیگان 

شعر خوانده شد:
کامال اتفاقی

دیکشنری انگلیسی ژاپنی ام را
نگاه می کنم

کلمه ی قورباغه را پیدا نمی کنم.
نیست.

این یعنی ژاپن قورباغه ندارد؟!
                                    ریچارد براتیگان

کاربرد  گوش خراش
نقد و نظرهای دوستان در مورد پس��ت مدرنیس��م و برآن نیز قسمتی از برنامه بود اسماعیل سراب 

)شاعر و نویسنده( مقاله اش را در این باب با این سطور آغاز کرد:
"سال هاست اصطالح پس��امدرن با ش��تابی روز افزون در پیرامون ما استفاده می ش��ود. انگیزه های 
این کاربرد گوش خراش در دو وجه نمود بیشتری داش��ته، طوری که میل ش��دیدی را به درگیری 
و دیده ش��دن نشان می دهد. این میل زمانی مس��أله می ش��ود که هیچ کدام از این موضع گیری ها 
پانوش��ت مس��ووالنه ای نداشته و حاضر به تعیین خطوط نیستند ش��اید به این گمان که این مسأله 

محدوده پذیر نیست."
سراب در ادامه نوش��ته اش به تشریح پست مدرنیس��م با اتکا به آرا و نظریات کسانی مانند لیوتار، 
دری��دا، دلوز، الکان و بودریار پرداخت و پایان نوش��ته اش را ب��ه پاسخ پرسشی که در آغاز مطرح 

کرده بود اختصاص داد:
"با توجه به این که چنین استفاده گمراه کننده ای از این اصطالح )پس��امدرن( در پیرامون ما وجود 
دارد، الزم م��ی دانم که ب��ه آن پرسش ابتدایی برگردم: این استفاده غیر مس��ووالنه و فرار از تعیین 
خطوط چه انگیزه ها و علت هایی می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش طرح سه گزینه است 

که به مخاطب این نوشتار واگزارش می کنم:
1- کم سوادی
2- کم شعوری

3- ارتجاع که انگار آشنای همیشگی ماست."

شعر شقاوت – شرارت
به قول شمس جعفری )شاعر و نویسنده( "پیشینه این نوع ادبیات شاید برسد به بودلر، نیچه، آرتور، 
کافکا و رمبو. ادبیات ش��قاوت سفری ست ژرف به مغاک هایی در فراسوی جان و جهان. آنجا که 
عی��ن و ذهن می میرد و تقابل های دوسویه ی متافزیکی تخریب می ش��ود. اساسا دیگر تقابلی در 
کار نیس��ت. تعاملی هم در کار نیس��ت. نوعی قطب های نامتعدد، 
نامت��وازی و ناهمزم��ان در کار است. اساسا هی��چ گونه قطبی در 

کار نیست."
ش��مس جعفری در آغاز نوشته خود دست به یک پیش بینی زده 
بود ش��اید این پیش بینی باید بعد از پاراگراف باال در آخر نوشته 
اش می آمد: "ش��اید شعر ش��قاوت متهم ش��ود به این که نوعی 

ادبیات علمی – تخیلی پسامدرن است."

نشانه شناسی جنگ و پست مدرنیسم در افغانستان
طبیعی است که طرح مس��أله پسامدرنیسم حتی در حوزه ادبیات 
در افغانس��تان جنگ، بنیادگرایی و سن��ت پرسش هایی را در پی 
داش��ته باش��د. پرسش هایی که سال ها بی پاسخ ماندند؛ پرسش 
های��ی که گاهی پاسخ های خنده داری را با خود دارند و پرسش 

هایی که هرازگاهی پاسخی تأمل انگیز را بر شانه می کشند.
مسعود حسن زاده )شاعر و نویسنده( در قسمتی از نوشته اش با 

اتکا به نظریات بودریار در این مورد گفت:
"بودریار نشان داد چگونه مفهوم جنگ نیز تمرکز زدایی و شالوده 
شکنی شده است و چگونه جنگ ماحصل بازی های زبانی ست. 
و خود مبدل به یک بازی زبانی ش��ده است. او خبر از فرسایش 
وجه اسط��وره ای و همیشگی مفهوم جنگ داد. گزارش��ی تکان 

دهن��ده از مصادره تعیین کنن��ده ترین عنصر قدرت در جهان 

گفتگو: نشانه شناسی جنگ و پست مدرنیسم در افغانستانگفتگو: نشانه شناسی جنگ و پست مدرنیسم در افغانستان
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ادامه ازصفحه )13(
معرفی مقرره تنظیم امورمحابس ...

 از تداوي و تصدیق داکتر به زندان برگشتانده مي شود.
در صورتی که افراد زنداني خودش��ان به جان خود صدمه بزنند در آن صورت مصارف تداوي از حس��اب خودشان اخذ 

مي گردد. این در صورتی امکان پذیر است که شخص مریضي رواني نداشته باشد.
 در صورت��ی ک��ه زنداني در داخل زندان فوت نماید جس��د وي بعد از معاینه طب عدلي و تثبیت علت فوت به اقاربش 
تسلیم داده مي شود در صورتی که اقارب شخص فوت شده حضور نداشته باشند، اداره محبس بعد از تشریفات مذهبي 
در قبرستان مختص زنداني را دفن مي کند. افرادی که ش��امل ادیان دیگر هس��تند باید با مراسم مذهبي خود شان مراسم 
خاک سپاري صورت گیرد. در صورتی که زنداني فوت ش��ده از کشور دیگر و تبعه کشور خارجي باش��د با هماهنگي 
وزارت خارجه به کشور ش��خص فوت ش��ده اطالع داده می شود در صورت تأخیر شدن در کار باید جسد زنداني فوت 

شده در محبس و یا در یکي از مراکز صحي نگهداري شود.
سپورت: اداره محابس مکلف هستند تا فضاي آزاد و اجراي تمرینات سپورتي را با در نظر داشت عالیق و مهارت هاي 

زندانیان طبق تقسیم اوقات فراهم نماید
تعلیم و تربیه و آموزش حرفوي: به خاطر اش��تغال، تقویت اداره و رش��د استعداد زندانیان اشخاص زنداني در زندان مي 

توانند کورس هاي آموزشي حرفوي و سواد آموزي با همکاري نهادهاي دولتي و غیر دولتي داشته باشند.
کتابخانه: اداره محبوسین به کمک سایر نهادهاي دولتي و غیر دولتي مي توانند کتابخانه هایی را ایجاد نمایند که زندانیان 

در اوقات و ساعات معینه به مطالعه بپردازند.
تشویق: زندانیان در امور آموزشي و تربیوي سهم فعال مي گیرند حین تثبیت رویه و سلوک آن ها از طرف اداره محبس 

و توقیف خانه، مورد تشویق قرار گرفته مي شوند.
اش��تغال به کار: اداره محبس براي زندانیان زمینه کار و فعالیت هاي صناعتي، زراعتي یا فعالیت هاي مس��لکلي تخصصي 

را با در نظر داشت امکانات فراهم مي نماید.
اداره محب��س مکلف است محبوسین داراي تخصص مس��لکي را در بخش هاي آموزش��ي حرفوي، تعلیمي، طباطت و 

سایر مشاغل استخدام نماید.
مزد یا معاش محبوس که از طرف اداره محبس یا توقیف خانه استخدام مي شود معادل شصت فیصد مزد یا معاش کار 

کن عین حرفه یا شغل در ادارات دولتي مي باشد.
سکتور خصوصي: وزارت عدلیه مي تواند به منظور زمینه کار براي محبوسین و اشخاص تحت توقیف، سرمایه گذاري 

سکتور خصوصي را طلب نماید.
فعالیت جامعه مدني: مؤسس��ات غیر دولتي، مؤسسات بین المللي و سایر سازمان هاي خیریه ملي مي توانند براي انجام 
فعالی��ت ه��اي حقوقي و اقتصادي یا تطبیق برنامه هاي تعلیمي، آموزش��ی، حرفوي، صح��ي، تفریحي و فرهنگي به نفع 
محبوسین درخواست خویش را که حاوي معلومات ذیل مي باش��د به اداره محابس و یا مس��تقیمًا به وزارت عدلیه ارایه 

نمایند.
1. مقصد فعالیت؛

2. مدت دوام فعالیت؛
3. فهرست مواد و وسایل که غرض انجام فعالیت ها به محبس یا توقیف خانه وارد مي گردد.

رخصتي زندانیان: به خاطر تأمین روابط زندانیان با فامیل و اقارب وي با در نظر داشت جرم، اندازه مجازات، طرز سلوک 
و رفتار و امکانات کنترول و نظارت وي حین رخصتي از طرف پولیس محل، رخصتي اعطا مي شود.

این رخصتي در صورتی اعطا مي گردد که زندانیان وثیقه ضمانت معتبر جهت مراجعت زندانیان بعد از رخصتي به اداره 
محبس ارایه شده باشد. 

محبوسین ذیل از رخصتي ها استفاده کرده نمي تواند:
1. محکومین ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي؛

2. اتباع خارجي،
3. مجرمین متکرر؛

مالقات: زندانیان در هر ماه از یک الي سه بار با اعضاي فامیل و اقارب خود مالقات کرده مي توانند.
م��دت مالق��ات یک ساعت بوده و در صورتی که مالق��ات کننده از راه دور)از فاصله 30 کیلو متر( آمده باش��د، در آن 

صورت مي تواند این مالقات به یک ساعت دیگر هم تمدید شود. 
ارسال و اخذ نامه: زنداینان حق ارسال نامه را دارند. در صورتی که زنداني توانایي اقتصادی نداشته باشد در آن صورت 

است که اداره محبس قلم، کاغذ، پاکت خط و تکت پستي مورد ضرورت را برایش طور رایگان تهیه نماید.
در صورتی که براي زنداني نامه ارسال مي گردد مسوولین حق دارند تا بدون خواندن نامه داخل پاکت سر بسته را معاینه 

کنند. و عکس موضوع که اگر زنداني هم نامه اي مي فرستد داخل پاکت کنترول مي گردد.
در صورتی که نامه باعث کدام جرم دیگر مي گردد مس��وولین باید این نامه را به مراجع ذي صالح تس��لیم نمایند، تا در 

مورد آن تصمیم گرفته شود. و نامه او ضبط شود و زنداني از ضبط نامه آگاهي دریافت کند.
فصل پنجم:

رهای��ي زندان��ي: اداره محبس مکلف است یک ماه قبل از ختم مدت حبس محک��وم بهاي محبوس به سارنوالي مربوط 
اطالع دهد و سارنوال نیز مکلف به ارسال سند رهایي محبوس الي ختم مدت معینه حبس به اداره محبس مي باشد.

در صورت تأخیر، جریان با ذکر دالیل به وزارت عدلیه اطالع داده مي شود.
زندانیان به تاریخ معینه باید رها شوند.

اداره محب��س مکل��ف است قبل از رهایي حکم ی��ا سند رهایي را در دفتر مربوط ثبت و به اداره پولیس محل سکونت و 
حتي االمکان به فامیل و اقارب وي اطالع دهد.

محبوس در زماني رهایي داراي حقوق ذیل مي باشد؛
1. به دست آوردن تصدیق اشتراک در کورس هاي حرفوي، تعلیمي و فعالیت هاي اقتصادي؛

2. به دست آوردن تصدیق رفتار و سلوک نیک؛
3. تهیه البسه و مساعدات مالي در صورت امکان براي محبوس بي بضاعت؛

4. استراد پول و اموال وي که نزد اداره محبس مي باشد؛
5. در صورت عدم حضور محرم شرعي، زنان رها شده از حبس یا توقیف به وزارت امور زنان غرض رهایش در محالت 

مناسب رسمًا معرفي و اعزام مي گردند.

 

معاصر. مگر نه این که تهدید جنگ های به وقوع پیوسته نشده توازنی شکننده 
میان قدرت ها را به وجود آورده است. اما بودریار به درون وجدان و ش��رمگاه 
ای��ن مقول��ه نقب می زند و نشان می دهد که در جهان پس��ت مدرن چه بالیی 
ب��ر سر جنگ و هم نشین های همیشگی اش همچون دالوری، غیرت، تمامیت 

ارضی خواهی، مفهوم کشور، جغرافیای سیاسی و جهانی سازی آمده است."
مس��عود حس��ن زاده برای بیان رابطه پست مدرنیسم با افغانستان مملو از جنگ 

در نوشته اش انگشتی هم به تار ژاک دریدا زده بود:
"دریدا در مصاحبه مشهورش که چند روز پس از حادثه 11 سپتامبر انتشار یافت 
ب��ه دنبال پاسخی فلس��فی برای جنگ گشت که در حقیق��ت او نیز به سرگشته 
نشانه هایی در درون این وضعیت اشاره کرد و نشان داد که چگونه قطب های 
دیالکتیک مفهوم جنگ ویران ش��ده است و دیگر جنگی یگانه و آرمان خواهانه 
وج��ود ندارد. دریدا به کنکاش در مفهوم تروریزم با تعبیر غربی آن تمایز تکان 
دهنده ای را میان خود و غیر که از اساسی ترین مولفه های جنگ در هر شکل 

آن است افشا کرد."
پاراگراف بعد از این عبارت ها در نوشته حسن زاده از میان تئوری ها و نظریات 
دیگران وارد افغانستان واقعی شد که گره ای بین همه این ها و عینیت کشوری 

به نام افغانستان در آن خورده بود:
"ب��ا این سامانه می ش��ود نگاهی واقعی تر به آنچه در منطقه ما و در افغانس��تان 
در حال وقوع است انداخت. این جا هم به طرز گریز ناپذیری با سرگشتگی و 
دگرگونه گی نشانه ها مواجه هس��تیم. همه آن صورت بندی که در گذش��ته نه 
چندان دور ما را تعریف و تعیین می کردند از هم گسیخته است. مفهوم کشور 
و جغرافیای سیاسی به کلی در این جا خدشه دار شده است: نزدیک به صد سال 
از تأسیس دولت به مفهوم مدرن تر آن در افغانستان می گذرد اما ما هرگز شاهد 
برقراری ش��کل گیری نظام به معنای واقع��ی آن نبوده ایم. همیشه سازمان های 
قدرت در درون بر علیه خود عمل کرده اند. غیرت در تاریخ معاصر ما مفهومی 
درونی شده است به همین دلیل بخشی از دشمن فرضی که می بایست در مواقع 
اضطراری مشخص و هویدا می بود در درون خود ما بوده است و خود ما بوده 
ایم. اجزای این مرکبه ش��کل گیری قدرت مانند قانون و نظام و سازمان هرگز 
در تاریخ معاصر همچون یک کل واحد عمل نکرده اند. حاکمیت ها یا حاصل 
کودتا و لشکر کشی و نسل کشی بوده اند و یا تفویضی و پیش کشی و سفارشی 
اما در اکنون افغانستان بحران های تازه دیگری را هم باید به این وضعیت اضافه 
کرد. نهادهای دولت شکل گرفته اند اما معیوب و ناقص کار می کنند در بستری 
کام��ال با مناسبات فیودال��ی و ارباب رعیتی تفننی ترین ن��وع اقتصاد بازار آزاد 
اعمال می گردد. نظ��ام نمایندگی و پروژه دموکراسی سازی با صرف میلیاردها 

دالر در جا زده است و به تغیرات روبنایی اندک دلخوش کرده است.

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011
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گ��زارش حاض��ر را اتحاد 
 Union( برای آزادی مدنی
for Civil Liberty(، سازمان 

عضو فدراسیون بین المللی 
جامعه های حقوق بشر، در 
چند بخ��ش زیر تهیه کرده 
است در بخش اول با عنوان 
این  تایلن��د«  در  »زندان ه��ا 
توجه  ب��رای  راهی  گزارش 
مدیریت زندان ه��ا به رفتار 
انسانی و بازپروری زندانیان 
عنوان های  می کن��د.  ارائ��ه 
این  ب��ه  بعدی  بخش ه��ای 
ترتی��ب است: گ��زارش در 
بانگ  ب��اره وض��ع زن��دان 
خوانگ، مصاحبه با زندانیان 
زندان  پیشی��ن  زندانی��ان  و 
با  مصاحبه  خوان��گ،  بانگ 
زندانی��ان و زندانیان پیشین 
زن، بخش هایی از خاطرات 
پزش��ک زن��دان ال سانته و 
گ��زارش هی��ات مشت��رک 
بین الملل��ی  فدراسی��ون 
جامعه ه��ای حق��وق بشر و 
اتحاد ب��رای آزادی مدنی با 
در  اعدام  »مج��ازات  عنوان 

تایلند« نیز به پیوست آن است.
رییس اتحاد برای آزادی مدنی در پیشگفتار گزارش می نویسد: خبر دلگرم کننده این است که دولت 

تایلند تعهد کرده مجازات اعدام را در طی برنامه ملی دوم حقوق بشر لغو کند.
در زیر خالصه ای از بخش اول »زندان ها در تایلند« را می خوانید:

بزرگی یک کشور نه به خاطر قدرت نظامی آن است، نه به خاطر توانایی اقتصادی و نه حتا به خاطر 
ش��کوه فرهنگی آن. عظمت یک کشور را با میزان آزادی مردم آن می توان اندازه گرفت. زندان ضد 
آزادی است. اگر عدالت در خدمت امنیت یک کشور است و نه آزادی مردم آن، در این صورت آن 
کش��ور ن��ه امنیت دارد و نه ثبات. تعداد زندانی ها در تناسب با فقر و بیکاری است. زندانیان افرادی 
بدبخت هس��تند، نیمه آموزش دیده یا بدون آموزش، ناجور، فاقد مهارت های الزم برای شرکت در 
کس��ب و صنعت، بی زمین و فقیر. آن ها سیگار می کشند، مشروب الکلی می نوش��ند و به آسانی در 
ک��ار خرید و فروش مواد و مخدر وارد می ش��وند. راه های زیادی برای ورود به زندان وجود دارد: 
دزدیدن چیزی که هرگز نمی توان صاحبش ش��د، خشونت برای کس��ب امتیاز از طریق زور، حقه 

بازی و قاچاق مواد مخدر.
زندان نه مدرسه است و نه بیمارستان؛ بر ش��خصیت افراد تاثیر می گذارد. زندانیان ش��ریفی وجود 
دارن��د ک��ه به خاطر آرمانی عادالنه در رنج هس��تند؛ این ه��ا در اثر سرکوب ناعادالن��ه وارد زندان 

شده اند. 
زندانیان دیگری هم هستند که از سختی ها درس می گیرند و با در دست گرفتن کنترل از تجربه بد 
می آموزن��د. ام��ا ما به اکثریتی توجه داریم که در اثر این تجربه از خشونت زندان در سراسر زندگی 
صدمه می بینند و رنج می کشند. این ها دشمن جامعه به شمار می روند، اولین کسانی هستند که  مورد 

شک پلیس قرار می گیرند.
زندان محدودیتی بر آزادی � پر ارزش ترین چیز در زندگی � است. در قانون مجازات تایلند، زندان 
دومی��ن مجازات پس از اعدام است. هم¬پیوندی آن با اع��دام نشان می دهد که تاثیر بازپروری آن 
هدف مس��تقیم قانون نیس��ت. واژه های زیبایی برای توصیف زندان ها ب��ه عنوان محل بازپروری و 
بازپذی��ری به کار م��ی رود، اما حقیقت متفاوت است. زندان ها مجموع��ه ای از جزیره های فراموش 
شده، جدا و پنهان از جامعه هستند که در آن ها اشخاصی که تهدیدی برای جامعه به شمار می روند 
با بی توجهی کامل در انزوا به سر می برند.  آمار زندان های تایلند بسیار آزار دهنده است: 224292 
زندانی؛ یعنی 331 نفر از هر 100000 نفر کل جمعیت تایلند که این کشور را از نظر سرانه زندانی 
به نس��بت جمعیت در رتبه 25 در سراسر جهان و دوم � پس از سنگاپور به ش��دت سرکوبگر � در 
میان کشورهای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا قرار می دهد. درصد ازدحام زندان ها در تایلند 
231% اس��ت، ک��ه مقام هشتم جهان را به تایلند می دهد. در پی��روی از الگوی ایاالت متحد امریکا، 
تایلند نیز قصد دارد زندان های بیشتری بسازد و افراد ناخواسته را به فراموشی بسپارد. هر یادآوری 

در باره ضرورت بهبود شرایط با ادعای مقایسه زندان ها با مراکز گردشگری روبرو می شود. 
زندانیان اعضای جامعه هس��تند. خانواده، همس��ر و فرزند دارند؛ یعنی کس��انی که به پدر یا مادر یا 
همس��ر زندانی وابسته اند و برای بازگشت زندانی آزاد شده به زندگی عادی اهمیت دارند. مالقات 
خانواده ها با زندانیان نباید به صحنه فریادزنی از ورای مانع شیشه ای و سیمی تبدیل شود. آن ها باید 
بتوانن��د یک دیگ��ر را در آغوش بگیرند، دست یک دیگر را بفشارند و به آرامی با یک دیگر سخن 
بگویند؛ امکان گفتگوی منظم تلفنی داش��ته باشند و نامه های خانوادگی شان سانسور نشود. زندانیان 
باید دسترسی کامل به روزنامه ها، رادیو و تلویزیون داش��ته باشند و از رویدادهای بیرون دیوارهای 

زندان کامال با خبر شوند. 

در  زندان ه��ا  ش��لوغی 
تایلند

در  اساس��ی  مس��اله 
زندان های تایلند جمعیت 
استاندارد  آن هاست.  زیاد 
کیفی��ت  در  سکون��ت 
بس��یار  زندان  زندگی در 
مهم است. زیادی جمعیت 
برای سالمت جسمانی و 
بس��یار  زندانیان  روان��ی 
استاندارد  اس��ت.  مض��ر 
توافقی  م��ورد  عموم��ی 
ان��دازه حداقل  ب��اره  در 
سلول وجود ندارد. کمیته 
از  پیشگی��ری  اروپای��ی 
 European( ش��کنجه 
 Committee for
 the Prevention of
Torture( حداقل فضای 
الزم برای هر زندانی را 4 
متر مربع تعیین کرده ، اما 
توصیه کرده است که هر 
از شش  سلول کوچک تر 
متر نباش��د و متذکر شده 
ک��ه فضای 9 ت��ا 10 متر 
مربع برای هر زندانی مطلوب تر است. این کمیته به ش��دت استفاده از خوابگاه های بزرگ را مورد 
انتقاد قرار داده، زیرا این کار مانع وجودِ فضای خصوصی و افزایش خشونت میان زندانیان می شود 

و رسیدگی فردی را غیرممکن می سازد. 
اداره ام��ور تادیب��ی تایلند مقرر می دارد که هر زندانی باید دارای2/25 متر مربع فضا باش��د؛ در این 
ص��ورت تعداد زندانیان در تایلند باید حداکثر 108904 نفر باش��د. تع��داد زندانیان در حال حاضر 

224292 نفر است، یعنی هر زندانی دارای 1/09 متر مربع فضا است. 
در این گونه سلول ها، بیماری های ُمس��ری به سرعت گس��ترش می یابد. ما با یک زندانی برخورد 
کردیم که در اثر نزدیکی به یک زندانی مس��لول دچار بیماری سل ش��ده بود. با بروز بیماری هایی 
مثل انفلونزای خوکی یا مرغی، زندانیان نیز باعث گس��ترش این بیماری ها خواهند ش��د. جمعیت 
زندان ه��ا باید به ش��دت کاهش یابد. در غیر این صورت، ما نی��ز همان راه زندان های ایاالت متحد 
امریک��ا را دنبال خواهیم کرد که در آن ها، زندان ها کارخانه هایی هس��تند که زندانیان را در اثر نبودِ 
تماس انس��انی نابود می کنند و عدم تحمل مطلق تنه��ا راه مقابله با ویروس جنایت را بیرون کردن 

از جامعه می داند.
این روش ب��ه نتیجه نمی رسد و نمی تواند برسد. تایلند باید الگوی دیگری برای اصالحات جزایی 
بیابد. هدف ما جلب توجه به زندان هایی است که نمی توانند با مشکل جنایت مقابله کنند و در زیر 

وزن تعداد زندانیان یا شورش های خونین سقوط خواهند کرد. 
شلوغی زندان ها به دالیل زیر است:

1 � تعداد زیاد افراد بازداشتی پیش از محاکمه به عالوه طول زیاد فرایند قانونی. 
در ش��رایطی که آزادی با وثیقه متناسب با امکانات ش��خص متهم ممکن نباشد، سیستم نظام کیفری 
عادالنه و منصفانه نیس��ت. بازداش��ت پیش از محاکمه باید استثنا باش��د و نه قاعده عمومی. مدت 
بازداش��ت دو سال بس��یار زیاد است. در اتریش، مدت بازداش��ت را در حالتی که احتمال تبانی در 
محاکمه وجود داش��ته باش��د دو ماه قرار داده اند. در هر حال، بازداشت پیش از محاکمه نباید بیش 

از شش ماه باشد.
2 � حکم های سنگین که بسیار بیش از روال معمول است.

»قانون به میزانی که کامال و آش��کار ضروری باش��د مجازات تعیی��ن خواهد کرد.« )اعالمیه حقوق 
انسان، 1789(

3 � بی توجهی به حکم های جایگزین به جای بازداشت که در ’مقررات توکیو’ یا مقررات استاندارد 
حداقل سازمان ملل در مورد امور غیر بازداشت.

در این جا اشاره ای به پروژه آقای روبر بَدینتر، وزیر دادگستری فرانسه از 1981 تا 1985 مفید است. 
او که با ازدحام در زندان های فرانسه، مثل فلوری مرگوا )5500 زندانی در 3400 محل یعنی ازدحام 

162%( روبرو بود، تصمیم گرفت اولین سیستم ایده آل زندان را بسازد:
»زن��دان نباید بیش از 250 زندانی داش��ته باش��د که به ج��ای راهروهای طوالنی پ��ر از سلول در 
واحده��ای کوچکی با حداکث��ر 12 نفر زندگی کنند. 12 سلول به اندازه 9 متر مربع دارای توالت و 
دست شویی خواهند بود. هر واحد دوش های عمومی خواهد داشت. زندانیان کلید سلول هایشان را 

در اختیار خواهند داشت. زندان دارای چند واحد خانوادگی مخصوص مالقات خواهد بود.«
خانم مارگرت تاچر، نخس��ت وزیر انگلستان که فردی خشک و سخت گیر بود و ترجیح می داد به 
جای مصالحه با زندانیان در حال اعتصاب غذا بگذارد آن ها بمیرند، زمانی که با ازدحام مشابهی در 
زندان ها روبرو ش��د، سیس��تم »آزادی مشروط« را برقرار و بالفاصله 2000 نفر را آزاد کرد. در طی 

یک سال 12000 نفر دیگر آزاد شدند.... ادامه در صفحه )17(

گزارشی در باره زندان های تایلند
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کشورهایی که مجازات اعدام را لغو یا حفظ کرده اند

بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده اند. شرح 
این کشورها به تفکیک زیر است:

الغای مجازات اعدام در مورد تمام جرایم: 96 کشور
الغای مجازات اعدام در مورد جرایم عادی: 9 کشور

الغای مجازات اعدام در عمل: 34 کشور
الغای مجازات اعدام در عمل و قانون: مجموع 139 کشور
اجرای مجازات اعدام در عمل و قانون: مجموع 58 کشور

1 � الغای مجازات اعدام در مورد تمام جرایم
کشورهایی که در قانون مجازات اعدام را برای هیچ جرمی ذکر نکرده اند: آلبانی، آندورا، آنگوال، 
آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوتان، بوسنی � هرزگوین، بلغارستان، 
برون��دی، کامبوج، کانادا، کیپ وردی، کلمبیا، جزایر کوک، کس��تاریکا، ساحل عاج، کرواسی، 
قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، جمهوری دومینیک، اکواُدر، استونی، فنالند، فرانسه، 
گابون، گرجس��تان، آلمان، یونان، گینه بیسائو، هاییتی، واتیکان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، 
ایرلن��د، ایتالیا، کیریباتی، قرقیزستان، لیختنشتاین، لیتوان��ی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالتا، جزایر 
مارش��ال، موریس، مکزیک، میکرونزیا، مولدوا، موناکو، مونته نگ��رو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، 
هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نیو، نروژ، پاالئو، پاناما، پاراگوئه، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، 
رواندا، ساموا، سان مارینو، سائوتوم و پرینس��یپ، سنگال، صربس��تان )شامل کوزوو(، سیشل، 
اسلواک��ی، اسلوونی، جزایر سولومون، افریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سویس، تیمور ش��رقی، 
توگ��و، ترکی��ه، ترکمنس��تان، 
انگلس��تان،  اکرایین،  تووالو، 
وانواتو،  ازبکستان،  اروگوئه، 

ونزوئال
2 � الغای مج��ازات اعدام 

در مورد جرایم عادی
ک��ه مج��ازات  کشورهای��ی 
م��ورد  در  تنه��ا  را  اع��دام 
جرایم استثنای��ی )مثل قانون 
نظام��ی( یا جرای��م ارتکابی 
در شرایط استثنایی اجرا می 
برزیل، شیلی،  بولیوی،  کنند: 
اسراییل،  فیجی،  الس��الواُدر، 

قزاقستان، التویا، پرو
3 � الغای مج��ازات اعدام 

در عمل
کشورهایی که مجازات اعدام 
را ب��رای جرایم ع��ادی اجرا 
می کنن��د، ام��ا در عمل می 
ت��وان آن را در این کشورها 
ملغا شده دانست، زیرا در 10 
سال گذشته کس��ی را اعدام 
نک��رده اند و به نظر می رسد 
سیاست مشخصی برای اجرا 
نکردن آن دارند. فهرس��ت زیر ش��امل کشورهایی است که در سطح بین المللی تعهد کرده 

اند که مجازات اعدام را اجرا نکنند:  
الجزایر، بنی��ن، برونئی، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری افریق��ای مرکزی، کنگو )جمهوری(، 
اریتره، گامبی��ا، غنا، گرنادا، کنیا، الئوس، لیبریا، ماداگاسکار، م��االوی، مالدیو، مالی، موریتانیا، 
مراکش، میانم��ار، نائورو، نیجر، پاپائو گینه جدید، فدراسیون روسیه، کره جنوبی، سری النکا، 

سورینام، سوازیلند، تاجیکستان، تانزانیا، تونگا، تونس، زامبیا
۴ � اجرای مجازات اعدام در عمل و قانون

کشورهایی که مجازات اعدام را برای جرایم عادی اجرا می کنند: افغانستان، آنتیگوا و باربودا، 
باهام��اس، بحرین، بنگ��الدش، بارباُدس، بالروس، بلیز، بوتس��اوانا، چ��اد، چین، کوموروس، 
جمهوری دمکراتیک کنگو، کوبا، دومینیکا، مصر، گینه استوایی، اتیوپی، گواتماال، گینه، گویانا، 
هند، اندونزی، ایران، عراق، جامائیکا، ژاپن، اردن، کویت، لبنان، لسوتو، لیبی، مالزی، مغولستان، 
نیجریه، کره ش��مالی، عمان، پاکس��تان، دولت خودمختار فلس��طین، قطر، سنت کیتز و نویس، 
سن��ت لوسیا، سنت وینس��ت و گرنادینز، عربس��تان سعودی، سیرا لی��ون، سنگاپور، سومالی، 
س��ودان، سوریه، تایوان، تایلند، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، امارات متحده عربی، ایاالت متحده 

امریکا، ویتنام، یمن، زیمبابوه.

 http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries :منبع

ادامه از صفحه ) 16(
گزارش در باره زندان های تایلند

حقوق در زندان
زندانیان از جمله آسیب پذیرترین انسان های جامعه هستند که از اساسی ترین حقوق محروم شده اند: 
در آزادی زندگی شخصی آن ها قدرتی ندارند و برای اساسی ترین نیازهای انسانی به مقامات زندان 
وابس��ته هستند. ش��رایط زندان نباید درد و رنج موجود در این شرایط را افزایش دهد. اما در عمل، 
شرایط غیرقابل قبول زندان با شکنجه افزوده برابری می کند و سالمت جسمانی و روانی را به خطر 

می اندازد و زندانی حتا پس از آزادی هرگز نمی تواند به زندگی عادی در جامعه بازگردد. 
در حالی که زندانی در طول مدت زندان از آزادی تحرک و اجتماع مسالمت آمیز محروم است، هر 
زندانی باید از حقوق دیگر ش��امل ارتباط با خانواده، حریم خصوصی و مکاتبه، حق آموزش و کار 
و آزادی های مدنی، شامل آزادی بیان، اطالعات و مذهب، حق دادن رای و ازدواج برخوردار باشد. 
حداق��ل این ک��ه این حقوق تا جایی که محدودیت های الزم بر وضعیت فردی برای حفظ امنیت و 
نظم ضروری است باید رعایت ش��ود.  عالوه بر این ها، حقوق کامال ابطال ناپذیر مثل حق سالمت 
کامل جس��مانی و روانی، احترام به ش��أن انسانی، حق رعایت ش��خصیت در برابر قانون، آزادی از 
تبعیض و آزادی اندیشه و نیز حق دسترسی به قانون نیز باید مورد احترام واقع ش��ود. ’اصل عادی 
س��ازی" ب��ه این معناست که تفاوت بین زندگی در زن��دان و در آزادی باید به حداقل برسد. ’اصل 
رسیدگی ش��خصی" نیز به معنای بیشترین توجه ممکن به نیازهای فردی هر زندانی مطابق با حکم 

فردی و برنامه بازپروری آن ها است.1  
دو درک از عدالت کیفری وجود دارد: در یکی، تعریف انس��ان تنها بر پایه یک اقدام � هر قدر هم 
زشت � قرار ندارد. تغییر به انسانی دیگر ، شاید پس از سال ها، که برای ورود به جامعه انسان های 
آزاد مناسب باشد ممکن است. در دیگری، بعضی اشخاص به قدری منحرف و خطرناک هستند که 

جایی در جامعه ندارند و باید برای همیشه از آن بیرون رانده شوند. 
زن��دان تضادی ساختاری را در بر می گیرد. در درکی که معتق��د است زندانی را می توان برای روز 
آزادی و بازپذیری آماده کرد، الزام های امنیتی، مگر در موارد نادر، بی معناست. در زندان، الزام های 
امنیتی منجر به محرومیت زندانی از مسئولیت می گردد، در حالی که در جامعه آزاد، انتخاب، ابتکار 
و مسئولیت همه چیز است. چطور باید بر یک زندان مدیریت کرد تا شأن زندانی مورد احترام قرار 
گیرد و درس هایی برای بازپذیری در محیط آزادی ش��خصی که با امنیت سازگار باشد ارایه گردد؟ 

نوع های متفاوت از زندانیان نیازهای متفاوتی دارند، بنابراین:
1 � برای زندانیان دارای حکم طوالنی، امنیت مساله اساسی است.

2 � زندانی��ان دارای حکم کمتر از یک سال از بیشترین بخت برای خروج بدون صدمه از سیس��تم 
زندان برخوردارند. 

3 � در م��ورد زندانی��ان دارای حکم 7 س��ال و بیشتر آماده سازی برای بازپذی��ری دارای بیشترین 
اهمیت است. 

بزرگ ترین مشکل زندانیان تایلند، در درجه دوم پس از ازدحام، نبودِ برنامه موثر آزادی که آموزش 
حرفه ای برای زندگی در جامعه و تداوم حمایت در بیرون از زندان را در بر بگیرد. 

م��اده 3�10 میثاق بین المللی حق��وق مدنی و سیاسی: نظام زندان ها متضم��ن رفتاری با محکومین 
خواهد بود که هدف اساسی آن اصالح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.

ب��رای متخلفانی که جای زندگی، خانواده و ش��غلی ندارند، زن��دان ممکن است جای قابل تحملی 
به نظر برسد. جامعه باید آماده پذیرش مجرم اصالح ش��ده باش��د. مبارزه با جنایت وظیفه همگانی 
است. اقدام به حمایت از حقوق قربانی جنایت باید با احترام به حقوق زندانیان همراه باش��د. یکی 

بدون دیگری ممکن نیست. 
در هم��ه ج��ا نظارت بی طرفانه از بی��رون بر نظام زندان ها ضروری است. ای��ن نظارت در جاهایی 
که ممکن است با تشکیل کمیته های ملی برای نظارت بر زندان ها انجام می ش��ود. اما تجربه وسیع 
گزارش��گران ویژه سازمان ملل نیز در دست است. متاسفان��ه، دولت تایلند درخواست های چندین 
باره آن ها برای بازدید از زندان های تایلند را نادیده گرفته است و آن ها در بهترین شرایط می توانند 
ب��ه طور غیررسمی ب��رای تبادل تجربه با سازمان های غیردولت��ی و دانشگاهیان به تایلند سفر کنند. 
یکی از انتشارات ساالنه اداره امور تادیبی به نام »تادیب در تایلند 2009« کوش��یده تایید بین المللی 
را برای دستاوردهایش کسب کند. دکتر مانفرد نواک در یک سخنرانی در اوایل امسال به بیان تجربه 
خ��ود از دی��دار از زندان های 19 کشور پرداخت که آزادی کامل برای او فراهم کرده بودند. تنها در 
یک��ی از زندان ها ش��کنجه رخ نداده بود. اما آن 19 کشور یک ناظر بی ط��رف را پذیرفته و تمایل 
خود به اطالع از تغییرهای ضروری را نشان داده بودند. نظر بی طرف کارشناس مطلعی مثل او در 
اصالح سیس��تم بسیار پرارزش است و مقصود دولت تایلند و اداره امور تادیبی را برآورده می کند. 
تایلند کنوانسیون ضد شکنجه، و سایر مجازات ها و رفتارهای بی¬رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده 
سازمان ملل را امضا کرده، اما هنوز »پروتکل الحاقی« آن را امضا نکرده است. این پروتکل به کمیته 
بین المللی پروتکل و یک کمیته ملی منصوب بر اساس پروتکل اجازه ورود به تمام بازداش��تگاه ها 
را می ده��د. در این مورد، مثل دیگر کنوانس��یون های سازمان ملل، تایلن��د از پذیرش پروتکل های 

اختیاری خودداری می نماید. 
سرانجام، جای تاسف است که برخالف مورد راه کارهای حقوق بشر در اروپا، افریقا و بخش های 
مختلف قاره امریکا، که به عنوان معادل »کمیته ضد شکنجه« مورد شناسایی آن قرار گرفته اند، آسیا 

یا حتا جنوب شرقی آسیا هنوز راه کار حقوق بشری منطقه ای ایجاد نکرده است. 
----------------

1- اخیرا در بازدید نظارتی از زندان های جمهوری ایرلند، هیات شورای اروپا خواهان کنترل گزارش های کتبی در این زمینه 
در باره هر زندانی شد.

سال سوم، دوره چهارم، شماره 20 ـ 19 ، میزان 1390 - اکتوبر 2011
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ادامه از صفحه )3(
ساالنه بیست در صد بر تعداد زندانیان...

از لحاظ برخورد و پیش آمد ما کوشش کردیم که معیارها را رعایت کنیم. خوشبختانه لت و کوب و 
رویه خشن وجود ندارد، برنامه های آموزش و پرورش و مالقات ها آزاد است و هیچ گونه موانعی 
نیس��ت. در بعضی زندان هایی که تعداد کم است هفته ای دو بار مالقات است و در زندان هایی که 
تعداد زیاد است هر پانزده روز مالقات صورت می گیرد. ش��ما می توانید به حیث یک روزنامه نگار 
ب��ه تم��ام زندان ها بروید و از زندانی ها بپرسید که رویه مامورین با زندانیان چه گونه است. از نگاه 
فیزیکی ما نمی توانیم زندان های افغانس��تان را با معیار های بین المللی مقایس��ه کنیم. وقتی ما در 

محل زندگی یک فامیل 200 نفر را جا به جا کنیم، طبعًا با معیارهای بین المللی برابر نیست. 
کدام سازمان ها می توانند با زندانی ها مالقات کنند و از آن ها گزارش تهیه کنند؟

مثاًل کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر می تواند نظارت کند، صلیب سرخ می تواند از زندان ها دیدار 
کن��د، دادستانی و منصوبین زندان می توانند مالقات کنن��د، و مشکالت و وضعیت زندگی زندانی 

ها را بررسی کنند.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که در زندان ها و توقیفخانه های  افغانستان 

شکنجه و بد رفتاری صورت گرفته است.
ما با کمیسیون و صلیب سرخ همیشه در تماس بوده ایم این ها با ما نه تنها شکایت نکرده اند بلکه 
از ک��ار زندان بان های ما راضی هس��تند و ب��ار ها خواسته ایم اگر نمونه های��ی دارند با ما لطفًا در 
میان بگذارند. در کل ما 90 درصد کوش��ش کردیم که نباشد، اما ممکن است شاید صاحب منصبی 
نفهمیده باش��د و مرتکب چنین عملی ش��ده باش��د. اگر صاحب منصبی مرتکب چنین عملی شود 

دستگیر  و بازداشت می شود.
م��ا برای زندان بان های خود تامین ش��رایط امنیتی، طرز برخورد ب��ا زندانی ها، حقوق زندانیان که 
باید مراعات ش��ود را آموزش می دهیم. همیشه به زندان بان ها آموخته ایم که باید تمام حقوق مدنی 

زندانی مراعات شود. 
 ام��ا زندان ه��ای زن��ان، در برخی والیت ها وضعیت ب��دی دارند. زنانی که با انواع و اقس��ام 
مش��کالت همراه با کودکان ش��ان مواجه هستند. اگر مادر مجرم باشد، چرا کودک را در چنین 

وضعیتی باید گذاشت، چه گناهی کرده است؟
ما نمی خواهیم که کودکان در زندان باش��ند، اما کودکان تا سن 3 سالگی می توانند همراه مادرش��ان 
باش��ند که فضای زندان را درک کرده نمی توانند. بعد از سن سه سالگی باید به فامیلش برگردد، اما 
فامیل ها و یا زندانی های زنی که مشکالت دارند مجبور هستیم که آن ها را در زندان ها نگهداری 
کنیم. این که مثاًل در بدخشان زندان استاندارد نیست یک مشکل عمده است. اما در بقیه جاها این 
چنین نیست. به طور نمونه بعضی از زندان ها مثل مهمان خانه است. مثل زندان زنانه کابل، هرات، 

جالل آباد و غیره. در توان ما نیست که همه این ها را حل کنیم. به تدریج می خواهیم حل شود.
آیا تفاوت برخورد میان زندانی های مرد و زن یکسان است؟

در بخ��ش بررسی دوسیه ها از نگ��اه قانونی هیچ فرقی ندارد. زندان زنانه و مردانه باید مس��اویانه 
بررسی ش��ود و به وقت معین آن باید دوسیه ها طی مراحل ش��ود ولی فرق در برخورد با زندانی 
های زن و مرد توجه بیشتر به زن ها است. چون زنان آسیب پذیر تر هستند، امراض مختلف دارند، 
نس��بت به مردان محروم هستند. حتا وزارت امور زنان در این زمینه توجه می کند که باید به دوسیه 
های زنان سریع تر رسیدگی شود. از جانب دیگر برخورد خانواده ها فرق می کند. جرمی که از زن 
ها سر می زند یا قاچاق مواد مخدر است، فرار از منزل است و یا زنا. طبعًا در افغانستان این مسایل 
ننگ و آر است. و مردان از آن متنفراند. به همین دلیل توجه فامیل نس��بت به زنان کمتر است. حتا 

بعضی از زن هایی که از زندان رها می شوند، برای زندگی به خانه های امن برده می شوند. 
بودجه زندان ها چه قدر است؟

ما دو نوع بودجه داریم، یکی بودجه مصارفاتی است. که برای مصارف اعاشه و اباته است. و بخش 
دیگ��ر بودجه ساختمان ها است. بودج��ه ساختمان ها دو نوع است بخشی را دولت می دهد، بخش 
دیگری را دونر ها می دهند. ساالنه دولت یک یا دو زندان را برنامه می سازد. ساالنه می توانیم دو 
یا سه زندان را با همکاری کمک کنندگان بین المللی بس��ازیم. گاهی هیچ کمکی میس��ر نمی شود. 
ولی از بودجه اعاش��ه و اباته ما چندان راضی نیس��تیم. کمتر از مق��دار ضرورت برای ما می دهند. 

گاهی قرض دار می شویم. 
تمام زندان های افغانس��تان زیر نظارت ریاس��ت محاکم و توقیف خانه ها است یا سازمان های 

دیگر امنیتی نیز حق داشتن زندان را دارند؟
 در افغانستان هیچ ارگان دیگری حق داشتن زندان را ندارد. ارگان هایی مثل امنیت ملی و وزارت 

امور داخله نظارت خانه دارند. 
اما در جاهایی مثل امنیت ملی بیشتر از زمان معین افراد را در نظارت خانه نگه می دارند.

کار با مجرمینی که مربوط به ریاست امنیت ملی می شوند عمدتًا زندانی های ضد حاکمیت دولتی 
هستند که طبعًا در آن 72 ساعت رعایت نمی شود. به این دلیل که آن ها می خواهند تدقیق بیشتر 
کنند. آن ها به حکم خود کار نمی کنند. رسمًا به آن ها اجازه داده شده است مجرمین را می توانند 

مدت بیشتر در نظارت خانه نگاه دارند. 
در مورد زندان هایی که در اختیار نیروهای بین المللی اند، اول بر پایه کدام قوانین بین المللی 
با زندانی ها برخورد می ش��ود، و آیا این زندان ها در قوانین افغانس��تان به رس��میت ش��ناخته 

شده اند؟
از لح��اظ قانونی درس��ت نبود. در مطبوعات جه��ان هم انعکاس یافت و هم ش��کایاتی در داخل 
افغانستان وجود داشت، سال های پیش ممکن بوده باشد، اما از مدتی که من آمدم کوشش کردیم که 
زندان ها در اختیار نیروهای خارجی نباشد. صرف در زمان جنگ اگر تعدادی از مجرمین در جریان 

جنگ دستگیر می ش��وند، تا که شرایط انتقال آن ها مساعد نشود و به آن مراکز منتقل نشوند، آن ها 
طبعًا در نزد خارجی ها نگه داری می شوند. اما زندان بگرام از جمله زندان هایی است که سه سال 
پیش خاص به نام گوانتانامو هم یاد می ش��د. زندانی هایی که در جریان جنگ دستگیر می ش��دند؛ 
به بگرام انتقال می ش��دند. در بگرام تمام تحقیقات به وسیله خارجی ها صورت می گرفت ولی به 
اساس قرار دادی که میان دولت افغانستان و امریکا صورت گرفت، آن ها حاضر شدند زندان بگرام 
را به جانب افغانی انتقال دهند. یک درصد قابل مالحظه آن حاال به جانب وزارت دفاع افغانس��تان 
انتق��ال یافته است ولی یک بخش آن هنوز در اختیار نیروهای خارجی است. و به تدریج آن بخش 

هم انتقال داده خواهد شد.
قرار دادی را که شما به آن اشاره می کنید بیشتر از 7 سال بعد از حضور نیروهای خارجی به 

امضا رسید. دولت چرا در سال های پیش اقدام نکرد ؟
شما در آغاز به صنف بندی اشاره کردید، وقتی که ضرورت می شود، افرادی که شریر تر و جنجالی 
تر هستند؛ بعضًا انتقال می یابند به زندان هایی که دارای امنیت بهتر هستند. مثاًل بگرام که یک تعداد 
زندانی های ش��ریر و جنجالی به آن انتقال می یابد. زندان اردوی ملی یک بخش آن در کابل است 

و یک بخش دیگر آن در بگرام است. 
شما گفتید که تنها وزارت عدلیه حق مدیریت زندان ها را دارد.

زندان بگرام هم به اساس قرار داد است. چون وزارت عدلیه توانایی نگه داری همه ی زندانی های 
خطرناک را نداش��ت و از طرف دیگر جایی برای آن نداش��ت. بنابراین، وزارت دفاع به اساس یک 
پروتوک��ول در ی��ک مقطع زمانی قبول کرده است نه دایمی. ام��ا دوسیه های آن ها به وسیله بخش 

عدلی و قضایی دولت بررسی می شود. از نگاه قانونی مشکلی نداریم.
مس��أله ای ک��ه در این اواخر رخ داد ف��رار زندانی ها از زندان بگرام ب��ود چرا وزارت عدلیه 

نتوانست از آن جلوگیری کند؟
قنده��ار ی��ک محل بحرانی است و همیشه مرکز طالبان و جنگ های روزمره بوده است. طبعًا زندان 
هم یکی از محل های آسیب پذیر است. این بار دوم است که فرار از زندان قندهار رخ داده است. 
در سال 1387 چنین واقعه ای شد که دیوار را انفجار دادند و زندانی ها را فراری دادند. این بار از 
شیوه دیگری استفاده کردند که تونل زدند. طبعًا در این جا کم توجهی و غفلت ارگان های کشفی 
) وزارت داخله و ریاست امنیت( و مسئوولین زندان وجود داشت. اما ما حاال تدابیر زیادی گرفتیم 
آن را از لحاظ پرسونل، سالح و تخنیک و طبعًا هماهنگی خود را با سایر ارگان های کشفی بیشتر 
ساختیم و حاال کنترل های دوام دار و ابزار پیشرفته به کمک همکاران بین المللی استفاده می شود. 

راه کار برای تحقق عدالت برای زندانی ها چیست؟
کشور ما جنگ زده است. اگر ما امروز  نهادهای عدلی و قضایی را با چند سال پیش مقایس��ه کنیم 

تغییرات زیادی رخ داده است و به طرف بهتر شدن روان است. 
اما برنامه ما در حال حاضر این است که در گام نخس��ت زندان ها از لحاظ فیزیکی درست ش��ود، 
برنامه های آموزشی و تجدید آموزش بیشتر شود، ما سعی می کنیم از طریق آموزش دادن پرسونل 
مان برخورد انس��انی با زندانی ها بهتر ش��ود که به حیث یک انس��ان تجدید تربیت شده به جامعه 

تقدیم شوند.

ادامه از صفحه) 7 (
نقض حقوق بشر در زندان های...

نتیجه ي محاکمه ها چه بوده است؟
• آیا دادگاه هاي منطقه ئي کابل هم چنان در پرونده هاي ANDF صالحیت قضایي خواهند داشت 
یا برنامه هایي در دست است که صالحیت آنها هم چون گذشته به یک دادگاه ویژه ي امنیت ملي 

محول شود؟
• آیا محاکمه ها ادامه دارد؟

• ترکیب و اختیارات کمیسیون ریاست جمهوري چیست؟
 ANDF آیا ادله و شواهد کسب شده از طریق شکنجه و فشار براي متهم و محکوم کردن زندانیان •
به کار گرفته شده است؟ چگونه تشخیص مي دهید که ادله و شواهد عرضه شده به وسیله ي ارتش 

آمریکا از طریق شکنجه یا فشار کسب نشده است؟
• آیا در حال حاضر برنامه یا تالشي براي ارائه ي منابع بیش-تر براي دفاع از زندانیان ANDF در 

جریان است؟ قابلیت وکالي موجود در چه سطحي است؟
• نقش آمریکا در عملیات ANDF و در محاکمه ي زندانیان ANDF  چیست؟

------
1  بخ��ش اول مقال��ه ي حاضر گفتار پردیس کبریایي، وکیل همک��ار مرکز حمایت از حقوق مردم 
در قان��ون اساسي آمریکا )CCR(، در کنفران��س 60/60 در استراسبورگ )1 آوریل 2009( است. 
بخش دوم آن گزارشي است که او خطاب به وزرا و نماینگان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی 
حمای��ت از افغانس��تان در پاریس و نیویورک در جون 2008 در ب��اره وضعیت زندانیان اننتقالی از 
گوانتانامو و بگرام به دولت افغانس��تان نوشته بود. باید توجه داشت که از زمان نگارش این مطالب 

احتمال تغییر در اطالعات وجود دارد.
 � The Center for Constitutional Rights – CCR( مرک��ز حمایت از حقوق مردم در قانون اساس��ي
www.ccrjustice.org( متعهد به پیش برد و حمایت از حقوق تضمین ش��ده در قانون اساسي آمریکا 

و بیانیه ي جهاني حقوق بشر است. این مرکز در 1966 تاسیس شده است.
عنوان کلي مقاله از ما است.

2-  Enemy Combatant Review Boards
3-  Combatant Status Review Tribunals
4-  Afghan National Detention Facility

5-  Afghanistan Compact
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ادامه از صفحه )4(
وضعیت زندان ها و رفتار با زندانیان...

تع��داد زیادی از زندان ه��ای والیات اتاق های نمناک دارند، حفظ صحت رعایت نمی ش��ود، آب 
آش��امیدنی صحی وجود ندارد، نور کافی وجود ندارد، در بس��یاری از زندان ها مس��أله ی تفخین و 
تنویرکافی وجود ندارد. تعمیر زندان بغالن در حال فروریختن است. هر لحظه ممکن است که این 

تعمیر فروبریزد و زندانی ها جان بدهند. 
متاسفانه به مس��ایل صحی زنان توجه نمی ش��ود. مثاًل زنان بار دار در زندان هستند. این ها باید در 
ح��دود 3 ی��ا 4 ماه پیش از والدت تحت مراقبت ویژه قرار گیرن��د و دو ماه پس از والدت نیز. در 
جریان زایمان نیز به شفاخانه ها منتقل شوند. اما در اکثریت زندان ها وقتی که بررسی کردیم تحت 
مراقبت ویژه قرار نمی گیرند. از نگاه صحی زنان مورد توجه ویژه قرار نمی گیرند. در بس��یاری از 
زندان ها درمانگاه مناسب وجود ندارد یا یک داکتر بی کفایت و کم فهم است، یا زیاد غیر حاضری 

دارد و یا این که داکتر درست و متخصص وجود دارد اما داروی کافی وجود ندارد. 
از نگاه حقوقی کودک نیز باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. هر هفته باید معاینه شوند، غذای کافی 
در اختیارش��ان قرار گیرد.متاسفانه این امکانات در اختیار شان نیست. مسئولین زندان ها می گویند 

که برای این بخش پول و بودجه کافی نداریم. 
مسأله دیگر تراکم دوسیه های زندانی ها است، به نظر کمیسیون عامل آن چیست ؟

خاش��ی: ما یک آمار کلی از تمام والیت ها در مورد توقیف ش��دگان بی سرنوش��ت را جمع آوری 
کردیم و در صحبتی که با دادستانی کل و دادگاه عالی داشتیم، همه را لیست کردیم و طی مکاتیب 
جداگان��ه ب��ه این دو نهاد فرستادیم اما مشکلی که وج��ود دارد این است که باید  تمام دوسیه ها از 
مجرا و فلتر دادگاه عالی عبور کند. دادگاه عالی توانایی این را نداشته است که به موقع به این دوسیه 
ها رسیدگی کند. این ها مدعی هس��تند 16000دوسی��ه زمانی که دادگاه عالی جدید کارش را آغاز 
ک��رد، از دادگ��اه عالی قبلی به میراث گرفت. مشکل دیگر این است که از تمام ولس��والی ها در هر 
قضیه سارنوالی به حکم دادگاه اعتراض می کند و استیناف و تمییز طلب می شوند. از جانب دیگر 
خالء های تحقیقاتی باعث می ش��ود که دوسیه در جریان رسیدگی قضایی نقض ش��ود و دوسیه به 
خاطر رفع خالء به دادستانی فرستاده ش��ود. اکثر دوسیه ها در محاکم تحتانی رسیدگی شده است، 
مجدداً نقض می شود. در این اواخر تغییرات مثبتی را شاهد بودیم. مثاًل در دادستانی دوسیه ها کمتر 

معطل می ماند. رسیدگی در قبال دوسیه ها را نس��بت به مرکز در والیت ها بیشتر ش��اهد آن هستیم 
چ��ون نظ��ر به میزان تخلفات و جرایم و عدم تراکم زود تر رسیدگی صورت می گیرد. در  محکمه 

استیناف کابل سال ها است که دوسیه ها خوابیده است. چون  اکثریت قضایا به مرکز می آید. 
 متاسفانه مشکل دیگر طی یک نظارت قبلی که از محبس مرکزی پل چرخی داشتیم تنها در حدود 
80 تن از کسانی که از محکمه ابتداییه و استیناف برائت گرفته بودند و واجد شرایط رهایی بودند، 
آن ها رها زندان بودند. باالخره از طریق ریاست جمهوری فشار وارد شد که در قبال رهایی آن ها 

زود تر اقدام صورت گرفت. 
دوسیه های زنانه با چه چالش هایی روبرو هستند با توجه به ویژگی پدرساالرانه در کشور؟

معی��ن: دوسی��ه های زنان مشکل بیشتری نس��بت به مردها دارد. به این دلیل که وقتی کس��ی متهم 
می ش��ود، به خاط��ر گرفتن حق خود یا دست رسی به عدالت خ��ودش بیشتر دادخواهی می کند. 
دادخواهی وابسته به آگاهی دارد. متاسفانه سطح آگاهی در میان زنان پایین تر است. آن ها از حقوق 
خود آگاهی ندارند، نمی توانند از حقوق خود شان دفاع کنند. از جانب دیگر مراجع عدلی و قضایی 
نی��ز در بعضی موارد تبعیض قایل می ش��وند. تبعیض به زن��ان در والیت ها بیشتر است. وقتی یک 
قاض��ی قضی��ه یک زن را پی گیری می کند بر این باور است ک��ه موجود درجه دوم و ناقص العقل 
است. حتا در بعضی جاها مواردی داش��تیم که خود قاضی در جریان دادگاه یک زن را لت و کوب 

کرده است. که تو یک زن هستی و باید خجالت بکشی.
چالش های دست رسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی افغانستان چیست؟

معین: یکی از چالش های عمده ضعف دولت و فس��اد اداری است. فس��اد واقعًا به طور گس��ترده 
وجود دارد. وقتی دوسیه ها را بررسی کنید خواهید دید که در مقابل هر دوسیه چه قدر پول تبادله 
م��ی ش��ود. نا امنی خود زمینه ساز نقض عدالت است، ی��ک قاضی را مجرم می تواند تهدید کند و 
قاضی بر خالف قانون حکم کند. ما در گزارش خود چندین موارد داشتیم که قاضی ها تهدید شدند 
و حت��ا بعض��ی قاضی ها جان خود را از دست دادند، ظرفیت س��ازی در نهاد های عدلی و قضایی 

یکی از ضرورت های دیگر ما است
خاش��ی:  نیاز به یک تحلیل کارش��اناسانه و دقیق از ساختار نظام قضایی افغانستان وجود دارد. حتا 

سیستم حقوقی و قضایی کشور ما نیازمند باز نگری است.
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http://www.ipak.org/staff/wprison/source/1.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8771605.stm

http://en.wikipedia.org/wiki/bagram_torture_and_prisoner_abuse 
http://www.fantompowa.org/schey_taliban_pow.htm 
http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2191&context=facpubs&sei-redir=1#search=%22prisoners%20rights%2b1977%22  
http://wn.com/amnesty_international_close_guantanamo_prison_video 
http://www.youtube.com/watch?v=2l0mxx9s0Jw 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,650324,00.html

ازبکستان
http://www.fidh.org/img//pdf/fidh_observations_for_cat_Jan_07.pdf

http://www.fidh.org/the-death-penalty-in-uzbekistan-torture-and

http://amnesty.org/en/library/asset/eur62/001/2010/en/7c11b2fa-e80e-4dc9-b767-dbdf53dd70ef/eur620012010en.html

http://amnesty.org/en/library/asset/eur04/009/2004/en/50f5a43e-d548-11dd-8a23-d58a49c0d652/eur040092004en.html

ایران
http://www.fidh.org/a-state-terror-policy

http://www.fidh.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa
http://www.fidh.org/iran-death-penalty-a-state-terror-policy-special

http://www.fidh.org/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa,7670

پاکستان
http://www.fidh.org/slow-march-to-the-gallows-death-penalty-in

http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa33/036/2006/en/c43f5729-d3f0-11dd-8743-d305bea2b2c7/asa330362006en.html

http://www.hrw.org/reports/2007/02/26/ghost-prisoner-0
تاجیکستان

http://www.fidh.org/taJikistan-a-coalition-of-non-governmental

گزارش هایی در باره زندان و مجازات اعدام در کشورهای منطقه
اگر با کلیک روی لینک ها موفق به مشاهده صفحه نشدید آدرس را با کپی کردن در مرورگر تان مشاهده کنید
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زندان گوانتانامو یکی از خبرس��از ترین زندان های ده س��ال اخیر جهان بوده است. هرازگاهی 
خبرهای گونه گون از این زندان به گوش جهانیان درز می کرد. در حالی که در طول س��الیان 
متمادی روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر از بررسی وضعیت زندانیان در این زندان محروم 
بودن��د. اما برعکس زندان بگرام با وجودی که در برخ��ی موارد بدتر از زندان گوانتانامو بوده 
اس��ت، مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. حتا تا سال پیش نهادهای حقوق بشری افغانستان نیز بر 
این زندانی ها دس��ت رس��ی نداش��تند و هنوز هم بخش های از آن به دست نیروهای خارجی 

است.
از جان��ب دیگر خاطره و خاطره نگاری در کش��ور ما کمت��ر رواج دارد. با وجودی که زندان 
در افغانس��تان س��ابقه طوالنی و وحش��یانه ای دارد اما قصه های قربانیان در سینه ها شان دفن 
ش��ده اس��ت. البته کارهایی که در چارچوب تاریخ، آقایان غبار، کاتب و معدود تاریخ نگاران 
دیگر انجام داده اند به خصوص جلد دوم افغانس��تان در مسیر تاریخ مرحوم غبار بیشتر خاطره 

است.
در این بین در س��ال های اخیر معدود کتاب هایی در این زمینه منتش��ر شده است  که تعدادی 

از این آثار خاطراتی از زندان های بگرام وگوانتانامو را در خود دارد.

حقایق ناگفته از گوانتانامو سرگذشت یك داکتر زندانی
داکتر سید محمد علی شاه موسوی گردیزی

انتشارات میوند
پاییز 1386

داکتر سیدمحمد علی شاه موسوی گردیزی یکی از زندانی های سابق گوانتانامو است که خاطرات 
خود را از آغاز بازداشت در خانه خود بعد از برگشت از ایران تا انتقال به کمپ نیروهای خارجی 
در پکتیا بعد زندان بگرام و باالخره گوانتانامو نوشته است. او از آغاز بازداشت تا آخرین روز آزادی 
از گونتانامو و برگشت به افغانس��تان سرگذش��ت خود را به گونه ای نوشته است که گاهی خواننده 

دچار وحشت می شود.
ای��ن داکت��ر مشکالت 
زندان بگ��رام را چنین 
بیان می کند: در بگرام 
ج��زا دادن ب��ه طبع و 
عس��اکر  صالحی��ت 
بود که از ایس��تادن به 
م��دت نامعین ش��روع 
ت��ا ایس��تادن و هر دو 
گرفت��ن،  را  دس��ت 
از ج��ا بلن��د ش��دن و 
در  ایس��تادن  نشستن، 
کن��ار دست ش��ویی و 
تشناب، ح��ذف جیره 
غذایی، دس��ت و پاها 
را ب��ه زنجیر بس��تن و 
با گوش ها و چشم ها 
پوشیده به مدت نامعین 
ایستادن... شکنجه های 
زج��ر آور دیگر تبدیل 
و  رفتن  ش��اور  لباس، 
کمتر  بود.  کردن  غسل 
مرگ  که  ب��ود  زندانی 
را بهتر از ش��اور رفتن 

ندانس��ته باش��د... زی��را از هر اتاق 10 نفر را ب��ا همدیگر دست بند زده پاهای ش��ان را با زنجیر به 
همدیگر وصل کرده، گوش ها و چشم های همه را بس��ته و با خشونت انتقال می دادند. هر ده نفر 
را روی بروی ش��اورهای صحرایی قرار می دادند 5 نفر اول را اجازه می دادند. این 5 نفر روبروی 
همه )زندانی ها و سربازان اعم از زن و مرد( خود را برهنه نموده و لخت باید به ش��اور می رفتند  

تا آب سرد باز می شد. یک دقیقه بعد سرباز صدا می زد بیرون شوید.
 از عذاب های دیگر بگرام  سرشماری بود که هرگاه و بی گاه و هر لحظه شروع می شد. و سربازان 

با صدای بلند به همه می گفتند ایستاد شوید! 
آقای موسوی می نویس��د: 14 ش��بانه روز را در اتاق انفرادی گذرانیدم، شبی عساکر آمدند دستور 
دادن��د وسایل��م را جمع کنم و م��را به بالک دیگر انتقال دادند،...  چن��د دقیقه بعد نمی دانم محقق 
بود یا ش��کنجه گر داخل صالون ش��د، نزدیک اتاق من آمد. گفت: در این بالک  کسی که وارد می 
ش��ود جزایی است و نباید بخوابد و یا استراحت کند. گفتم: گناه من چیس��ت که جزایی ش��ده ام؟ 
گف��ت ای��ن یک دستور است، هر چه ما می گوییم عملی می کنی و گرنه دستانت را به زنجیر های 
سقف بسته و این قدر ایستاده نگه خواهیم داشت تا دیگر جرأت نشستن نکنی... در این اثنا صدای 

چند عس��کر صدای ضبط صوت را با ش��دت هر چه تمام تر بلند کرده، با موزیک تیز غربی جهت 
عذاب روحی روبری دروازه اتاق پهلویم )اتاق حاجی بصیر( گذاش��تند. او را از اول ش��ب اذیت 
می کردند... من اعتراض کردم، سرباز گفت ما انس��ان دوستی ش��ما را درک می کنیم. ضبط صوت 
را روبروی دروازه اتاق من گذاش��تند و گفتند »حاال گوش کن و لذت ببر... این عذاب بی خوابی 

مجموعًا 15 روز دوام کرد.

تصویری از گونتانامو 
خاطرات مال عبدالسالم ضعیف از زندان گونتانامو

عبدالسالم ضعیف
برگردان: وحید مژده

ناشر: انتشارات میوند
نوبت چاپ: یکم سال 1389 

عبدالسالم ضعیف که خود یکی از دیپلومات های طالبان در پاکستان بود به وسیله ارتش آن کشور 
به نیروهای امریکایی تحویل داده شده بود. 

اما آن چه در هر دو کتاب به صورت متواتر در همه دوره بازداشت آمده است انواع و اقسام شکنجه 
مانند بیدار خوابی، برهنه کردن زندانی، ایستاده نگهداشتن زندانی سر یک پای، بدرفتاری، توهین به 

مقدسات دینی، نشر موسیقی دلخراش و بلند و... به شکل بارز آن وجود دارد.
عدم موجودیت هیچ قانونی، دادن جزاهای خالف کرامت انس��انی، خشونت سربازان، معلوم نبودن 
سرنوش��ت زندانی، توهین به مقدسات دینی، نبود سرگرمی و اجازه ندادن مطالعه، دادن بی خوابی 
ک��ه گاه��ی ماه ها به طول می انجامید و زندانی را ب��ه بیماری های روانی مصاب می ساخت، دادن 
اطالع��ات نادرست درباره ی خانواده زندانیان، عدم معالجه درس��ت زندانی ها، تاخیر در رساندن 

نامه ها و سانسور شدید نامه ها.
هر دو نویسنده از مرگ تعدادی از زندانی ها  و مبتال شدن تعداد زیادی به امراض روانی یاد کرده 
اند. آقای ضعیف نوش��ته است: »در طول مدتی 
ک��ه من در  زندان بودم، حدود یکصد زندانی را 
در مراحل مختلف بیم��اری های روانی و حتی 

جنون دیده ام.«

گوانتانام�و جن�گ امریکا علیه 
حقوق بشر

نویسنده: دیویدرز
ترجمه: نجله خندق

ناشر: انتشارات امیر کبیر
سال: تهران 1385 چاپ اول

ای��ن یک اثر کار ژورنالیس��تی اس��ت که بر پایه 
مصاحب��ه با چن��د ت��ن از زندانی ه��ای زندان 
گوانتانام��و و سیاس��ت امریکا علیه تروریس��م 

نگاشته شده است.
پرس��ش اساسی در این کت��اب این است که  آیا 
گوانتانام��و با تمام هزینه ه��ای هنگفت خود از 
نظر مالی، کاری، منابع انسانی و اعتبار امریکا در 
جهان برای پایان دادن به تروریسم، یک کار قابل 
توجی��ه است؟ درآخر کتاب پاسخ نویس��نده نه 
است. و کارهایی که امریکا در زندان گوانتانامو 
برای پیگرد تروریست ها به کار برده همه اشتباه 

از آب بر آمد. 
او م��ی گوید ب��ا وجودی ک��ه امریکایی ها ادعا 
کرده اند که دریافت های ش��ان از زندانی های گونتانامو برخی از وقایع را بر مال ساخته است، اما 
نویس��نده کتاب می گوید تحقیقاتی که به وسیله ش��کنجه به دست بیایید قابل اعتبار نیس��ت. او به 
نقل از روانشناسی انگلیسی به نام گادجانسون می گوید: هر چه مدت بازداشت طوالنی تر، شرایط 
سخت تر و فقدان سیس��تم حمایتی تشدید ش��ود، اعترافات غیر قابل اعتماد تر خواهد بود. چون 
انسان تحت شرایط شکنجه هر اتهامی را می پذیرد. به طور نمونه بی گناهانی که پس از محاکمات 
نمایشی استالین اعدام شدند، هیچ یک در دادگاه به گناه خود اعتراف نکردند، این در حالی بود که 

قباًل به گناه خود اعتراف کرده بودند.
 از جان��ب دیگر محققینی که در زن��دان گوانتانامو، کار می کردند، اکثراً بی تجربه بوده و برای کار 

آموزی در این زندان کار می کردند.
تم��ام کس��انی که خاطرات آن ه��ا در هر سه کتاب آمده، در آخر بعد از سال ها ش��کنجه و تحقیر 
 و سل��ب حقوق مدن��ی و سیاسی بدون محاکم��ه در دادگاه و یا اثبات ج��رم، از داخل زندان آزاد 

می شوند.

معرفی کتاب               خاطرات زندان: از بگرام تا گوانتانامو
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فصل اول: نهادهاي کامل و بي پیرایه
 زندان از چندین جنبه می بایس��ت یک دستگاه انضباطی جامع باش��د. زندان باید مسوولیت تمامی 
جنب��ه ه��ای فرد، تربیت جس��می او ، رفتار فردی او، مشی اخالق و تمای��ل ها و استعدادهایش را 
برعهده گیرد و بدین ترتیب زندان باید از مدرسه و ارتش انضباطی تر باش��د. انضباطی بی وقفه و 
مستبدانه همراه با آموزشی فراگیر.آموزشی که تمامی انسان و تمامی توانایی های جسمی و روحی 

موجود در او به تصاحب در می آورد.
 اصولی که زندان بر مبنای آنها عمل می کند عبارتنداز:

1 � اصل جداسازی: جداکردن محکوم از جهان بیرون و جداکردن زندانیان از یکدیگر
2 � زندان ابزار تنظیم کیفر است)متناسب با اصالح مجرم):اثر زندان استکه تشدید تخفیف یا توقف 
تنبی��ه را تعیی��ن می کند و این بدست مراقبان زندان میس��ر است نه قض��ات دستگاه حبس و آنچه 
باید پایه ی این تنظیم درونی کیفر-پایه ي تخفیف یا حتی توقف کیفر قرارگیرد نه حکم دادگاه به 

صورت تعیین مجرمیت بلکه قضاوت همین کارکنان اداره ی زندان است.
- ک��ار روزانه ب��ا دستمزد که به مرور طبیعت ثانوی فرد می ش��ود و عش��ق و عادت به کار حس 

مالکیت، صرفه جویی و امکان اصالح را ایجاد می کند.
زندان در عین آنکه مکان اجرای کیفر است، مکان مشاهده افراد تنبیه ش��ده نیز هست. این مشاهده 
به 2 معناست:1- مراقبت 2- ش��ناخت از هر زندانی از رفتار و تمایالت او از اصالح تدریجی اش 
و بدین ترتیب زندان مکانی برای شکل گیری دانش بالینی شد. برای تعیین خصلت زندان به تمام 

زندگی او توجه شد و غریزه-انگیزش، شخصیت فرد نیز در ارتکاب جرم دخیل داده شد.
همه این خصوصیات باعث تبدیل مجرم و بزهکار شد.

آنچه مجرم را از بزهکار متمایز می سازد نخس��ت این است که برای تعیین خصلت اوزندگی اش 
بیش از جرم اش به کار می آید. برای آنکه ندامتگاه یک بازآموزی تمام عیارداش��ته باش��د باید تمام 
زندگی بزهکار را به حس��اب آورد و مشاهده بزهکار به علل جرم او نیز بازگردد و این علل را در 

سرگذشت او از دیدگاه سه گانه ی ساختار روانی جایگاه اجتماعی و آموزش جست و جو کند.
دیگر آنچه بزهکار را از مجرم متمایز می کند آنستکه بزهکار فقط فاعل جرم نیست بلکه بادسته ی 
کاملی از رشته های در هم بافته)غریزه ها،انگیزش ها و شخصیت( و بزه اش پیوند خورده است و 

تکنیک ندامتگاهی با سنخیت مجرم با جرم اش کار دارد و نه با رابطه ی فاعلیت.
بدی��ن ترتی��ب بیوگرافی)زندگی نامه(در تاریخ کیفر مندی متداول ش��د و گفتم��ان کیفری و روان 
ش��ناسی در هم آمیخت و گونه ش��ناسی بزهکاران موجب دسته بندی آنها به محکومان باهوش کم 

هوش و کودن شد که جرم شناسی را ممکن ساخت.
فصل دوم: قانون شکنی و بزهکاری

زندان در واقعیت و اثرهایش، در حکم شکس��ت بزرگ عدالت کیفری افشا ش��د. در تاریخ زندان 
نخس��ت کیفرمندی بازداشت استوار یافت، پس از آنکه شکست این کیفرمندی ثبت شد، به تدریج 
ط��رح هایی اصالحی سربرآورد که به تعریف کم و بیش منس��جم تکنیک های ندامتگاهی انجامید 
و از زمان��ی ک��ه زندان طرح یک تکنیک اصالح گر را در بازداش��ت تنبیهی همراه کرد، انتقاد از آن 

خیلی زود ظاهر شد.
نقدهای زندان:

1 � زندان نرخ جرم را پایین نمی آورد:
2 �  بازداشت موجب تکرار جرم می شود. نسبت قابل مالحظه ای از محکومان زندانیان سابق اند 

چرا که کسانی که زندان را ترک می کنند بیشتر از گذشته و امکان بازگشت به آنجارا دارند.
3 � زندان بزهکارتولید می کند:

زندان با در نظرنگرفتن انس��ان در جامعه، خلق یک زندگی خالف طبیعت، بی فایده، و خطرناک، 
تحمیل الزام های خشن، از یک سو باعث می شود که زندان بزهکار تولید کند.

و از سوی دیگر زندان که برای اجرای قوانین و آموزش احترام به قوانین در نظر گرفته شده است 
اما تمامی عملکرد آن بر سوء استفاده از قدرت جریان دارد. خود سرانگی دستگاه اداری.

4 �  زندان یک گروه همبس��ته و سازماندهی ش��ده تبهکار درست می کند .زندان های مرکزی که 
برای رفاه هر چه بیشتر آنان، این زندان ها را به کارگاهها، محوطه، خوابگاهها و سالن های عمومی 
خودی تقس��یم می کنند. در همین مکان است که بزهکار جوانی که نخس��تین محکومیتش را در آن 
م��ی گذران��د سعي مي کند ک��ه از کارکشته ها یادبگیرد چگونه از جن��گ سخت گیری های قانون 

بگریزد.
5 � زندان بافقیر کردن خانواده زندانی بزهکار تولید می کند. حکمی که رئیس خانواده را بر زندان 
می اندازد، هر روز مادر را به فقر و تنگدستی، کودکان را به بی کسی و بی سرپرستی و کل خانواده 

را به آوارگی و گدایی می کشاند. و چنین است که جرم ریشه می دواند.
6- هزینه درونی زندان و هزینه بزهکاری که زندان قادر به کنترل آنها نیس��ت یک اش��تباه اقتصادی 
اس��ت پاسخ این نقده��ا ثابت بود و آن که این تکنیک ها باید اصالح ش��وند و یا اینکه اصالحات 

خوب صورت نگرفته است. قواعد ندامتگاهی به این شرح بو:
1 � ه��دف اصل��ی اصالح است.)اصل اص��الح کردن( محرومی��ت از آزادی اصالح و توان بخشی 

اجتماعی محکوم است.
2 � زندانیان باید طبقه بندی و توزیع شوند.)اصل طبقه بندی(

برمبنای سنگینی کیفری جرم شان و نیز بر مبنای سن و استعدادهایشان و تکنیک های اصالحی یی 

که قرار است در مورد آنها به کار بسته شود، تقسیم شوند.
3 � کیفرها باید با میزان اصالح تنظیم شود.)اصل تنظیم کیفرها(

از آنجا که هدف اصلی کیفر اصالح مجرم است مطلوب آنس��ت که وقتی اصالح اخالقی محکوم 
تأیید شد آزاد شود.

4 � کاراجباری با مزد باید برای زندانی وجود داشته باشد.
)اص��ل کار به منزل��ه ی اجبار و حق( کار باید به زندانی امکان دهد که حرفه ای را یاد بگیرد و نیز 

منبع درآمدی را برای او و خانواده اش تامین کند.
5 � زندانی باید آموزش حرفه ای و عمومی ببیند. )اصل آموزش ندامتگاهی(

6 � زندان��ی باید تحت کنترل فرد متخصص)پزشک(باش��د )اصل کنترل تکنیکی بازداش��ت( نظام 
زندان می بایس��ت تحت کنترل و مسوولیت کارکنانی متخصص باشد که از توانایی های اخالقی و 

تکنیکی الزم برای نظارت برآموزش صحیح افراد برخوردارند.
7 � کنترل و کمک پس از آزادی هم باید ادامه یابد.)اصل نهادهای تکنیکی(

تعذیب=کیفر بدنی، دردناک و کم و بیش بی رحمانه
سئوال: زندان شکس��ت واصالحات آن توالی زمانی ندارند بلکه در هم آمیخته اند اما چرا با وجود 

شکست، زندان تداوم می یابد؟
زن��دان ب��رای حذف جرم در نظ��ر گرفته نشده است بلک��ه جرم را مدیریت می کن��د و کیفرها را 
تمایزگذاری می کند. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 قانون شکنی های مردمی در ابعاد مختلف 
توسع��ه یافت��ه و این به به خاطر رهبری مجرمان نبود بلکه به دلیل سخت گیری زیاد دولت، مالکان 
و کارفرمایان بود. قانون به نفع عده ای و علیه عده ای دیگر نوشته شده بود و بازبان طبقه فرادست 
مطاب��ق بود که موجب مبهم ش��دن برای طبقه فرودست ب��ود، و در دادگاه یک طبقه اجتماعی و نه 
کل جامعه به قضاوت می نشست. زندان شکلی از قانون شکنی را برجسته و شکل دیگر را مخفي 

می ساخت.
و شاید دلیل بقاء زندان این باشد که زندان با تولید بزهکاری که نوعی قانون شکنی کم خطر است 

اصاًل شکست نخورده است.
مزیت های ساماندهی بزهکاری:
1 � کنترل پذیر بودن بزهکاری:

2 � استفاده مستقیم از بزهکاران در مستعمرات
3 � استفاده سیاسی از بزهکاران)جاسوس،خبرچین، پلیس مخفی(

4 � بزهکاری ابزار پلیس برای مراقبت کل عرصه اجتماعی.
در راستای تالش برای نفی تبعیض علیه مجرم فقیر و مجرم طبقات فرادست، نظریات سیاسی شکل 
گرفت که از جمله آنها نظریه سیاسی پیروان شارل فوریه است. آنان نظریه ای سیاسی را ساخته و 
پرداخت��ه کردند که در عین حال، ارزش گ��ذاری مثبت جرم بود و جرم را معلول تمدن و سالحی 
علیه آن می شمارند وجود جرم را نشانه سرکوب ناپذیری طبیعت انسان می دانند و معتقدند نه تنها 
جرم یک ضعف یا یک بیماری نیس��ت بلکه نیرویی است که قانون را تحقیر می ش��مارد می توان 
گفت طبیعت و سرش��ت مجرم وجود ندارد بلکه بازی هایی از نیرو وجود دارد که افراد رابس��ته به 

طبقه ای که به آن تعلق دارند به قدرت می رساند یا روانه ی زندان می کند.
پس می توان نتیجه گرفت که جرم ابزاری است سیاسی برای آزادی جامعه و بر همان اندازه گران 

بها و ارزشمند است که برای رهایی سیاه پوستان گران بها بود.
فصل سوم: حبس

پایان ش��کل گیری نظام حب��س 22 ژانوی 1840 یعنی روزگشایش رسم��ی دارالتادیب است. متره 
ش��دیدترین ن��وع سازمان انضباطی بود ک��ه از 5 الگوی خانواده، ارتش، کارگ��اه، مدرسه و الگوی 
قضایی پیروی می کرد در سال 1348 در اوج شورش، زندانیان دارالتادیب متره کاماًل آرام بودند و 

می توان گفت تولد روان شناسی مربوط به این دوره است.
حبس ،تکنیک ندامتگاهی را به سراسر جامعه انتقال داد که نتیجه های زیر را در پی داشت:

1 � ی��ک درجه بندی پیوسته ایجاد ش��د که از بی نظمی تا ج��رم را رتبه بندی می کرد یک مدلول 
مشترک میان سنگین ترین جرم و کوچک ترین بی قاعدگی برقرار ش��د و آن انحراف و نابهنجاری 
بود این مدلول همان کارکردی را از لحاظ معنایی تعمیم می دهد که حبس از لحاظ تاکتیکی تعمیم 
می دهد. آن فردی که زمانی دشمن شاه و زمانی دیگر دشمن اجتماع خوانده می شد اکنون منحرف 

نامیده می شد.
2 � در س��ده 19 مکان هایی که برای جرم امن بود تحت سیطره انضباط های سخت قرار گرفت و 
از همین رهگذر بزهکاری پدید آمد. مجرم از یک سو طرد شده از سوی دیگر بکار گرفته می شود 

او در دل قانون جای دارد که همان حبس است .
3 � نظام حبس قدرت تنبیه را طبیعی و مشروع کرد و آستانه تسامح را پایین آورد. زندان کاری را 

ادامه می دهد که در جای دیگری آغاز شده است.
4 � شکل نوینی از قانون برجسته شد که آمیزه ای از قانونمندی و طبیعت بود یعنی هنجار این امر 

تجزیه درونی قدرت قضایی و فراگیرشدن قدرت بهنجار ساز را 
به دنیال داشت که قضات آن معلم، پزشک و.. بودند.

5 �  باف��ت حب��س  با روش ها ي خود (تثبی��ت، توزیع و ثبت(
موجب توسعه امتحان شد.

امتح��ان تمام جامعه را در برگرفت و همین موجد علوم انس��انی 
شد.

6 � زن��دان صرفًا یک ابزار سرکوب یا طرد برای دولت نیس��ت 
بلک��ه در عمق سازوکاره��ا و استراتژی های قدرت رسوخ کرده 
است. برای همین اصالح و تغییر آن دش��وار است البته دو فرایند 
تقلیل کارکردهای بزهکاري و انتقال کارکردهای قضایی به شبکه 

های انضباطی می تواند زندان را محدود کرد.
----------------
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از نزدیک به دو سال پیش ، بالغ بر 660 نفر ،از » دشمنان محارب «، ایاالت متحده که در افغانستان 
یا پاکس��تان دستگیر شده و یا توسط کش��ور دیگري تحویل داده شده اند، در پایگاه نظامي آمریکا، 
گوانتاناموي کوبا، در انزواي کامل زنداني میباشند. این عمل که کلیه قوانین بین المللي را نقض مي 
کند تنها بر پایه حکمي از رئیس جمهور ایاالت متحده اس��توار اس��ت که به بهانه وضعیت جنگي 
علیه تروریس��م، دربند کشیدن این افراد را در واقع توجیه مي کند. هنوز هیچ کیفر خواست رسمي 
علیه زندانیان اعالم نش��ده است و کمیسیون هاي نظامي اي که از سال 2001 براي رسیدگي به کار 
زندانیان، وعده داده ش��ده بود، هنوز تش��کیل نشده اند .علیرغم حضور چند روزه در پایگاه نظامي، 
اجازه تماس با هیچ یک از زندانیان به ما ) روزنامه نگاران( داده نشد. مامورین ژنرال جیوفري میلر، 
فرمانده اردوگاه و مس��ئول هماهنگي نیروهاي ضربتي که مس��تقیما از پنتاگون دستور مي گیرد، بر 

اجراي این دستور نظارت داشتند .
ورود روزنام��ه ن��گاران به منطقه تح��ت حفاظت ممنوع بود و تنها اجازه داش��تند زندانیان اردوگاه 
شماره 4 را که گفته میشود بیشتر »همکاري« مي کنند، از دور نظاره کنند. صحبت کردن با آن ها یا 

پاسخ به سواالت آن ها اکیدا ممنوع بود .
پایگاه گوانتانامو رو به ویراني بود، از اواخر سال 2001 و با شروع جنگ افغانستان، رونق و وسعت 
پیدا کرد، و جمعیت نظامي و غیر نظامي آن 3 برابر ش��د و به 6 هزار نفر رس��ید. واحدهاي وابسته 
به نیروهاي ضربتي و زندان ها در نواحي حاشیه اي مستقرند و در نقشه پایگاه نظامي هیچ اثري از 

وجود زندان ها و مراکز متعدد حول آن ها به چشم نمي خورد .
هنگامي که به نزدیکي مناطق تحت حفاظت مخصوص مي رس��یم، موانع نارنجي رنگ، ماشینها را 
متوقف و ادامه راه را فقط به صورت زیگزاک ممکن مي کنند. این شیوه به مامورین کمک مي کند تا 
خورودها را بدقت بازرسي کنند. موازین ایمني پس از دستگیري موذن مسجد اردوگاه و مترجمین 

متهم به جاسوسي دوبرابر شده اند، هر چند اتهامات بي پایه بودند . )1(
اردوگاه دلتا که به 4 منطقه تقس��یم ش��ده است تا 1000 نفر را مي تواند در خود جاي دهد. اردوگاه 
هن��گام بازدی��د ما 660 زنداني از 42 ملیت مختلف را در خ��ود مي گنجاند. دور تا دور اردوگاه، با 
س��یم خاردار مجهز به جریان الکتریس��یته، احاطه شده است و پالستیک سبز رنگي سقف آن را مي 
پوشاند. میله هاي فلزي دور تا دور مجموعه کشیده شده اند. زندانیان در سلول هایي که حتي شب 
ها نیز روش��ن مي ماند محبوس و تحت نظارت نگهباناني هس��تند که کشیک 24 ساعته مي دهند و 

دائما حضور دارند .
ش��رایط به صورتي اس��ت که تاکنون 32 اقدام به خودکش��ي )که توسط 21 زنداني انجام گرفته( به 
ثبت رس��یده است. بنا به اظهارات فرمانده جان اوموندس��ون، جراح مدیر بیمارستان اردوگاه، 110 
زنداني یعني یک شش��م اس��یران، داراي ناهنجاري هاي رواني بوده و تحت نظر مي باشند. اکثر آن 
ها دچار افس��ردگي هس��تند، 25 نفر از داروهاي روانگردان استفاده مي کنند. یک زنداني هم که از 
یک س��ال پیش در اعتصاب غذاي دوره اي بس��ر مي برد هنگام بازدید ما در بیمارستان بستري بود 

و با سرم تغذیه مي شد .
حداقل 3 اردوگاه از 4 اردوگاه موجود داراي شرایط زیستي غیر قابل قبول مي باشند. این اردوگاه 
ها شامل بندهایي با 48 سلول که در دو ردیف 24 تایي سازمان دهي شده اند، هستند و هر سلول 
به سختي 2 متر در 2 متر و نیم وسعت دارد . دیوارها و درهاي سلول ها از میله هاي آهني ساخته 
شده که وجود هیچ فضاي خصوصي را براي زنداني مقدور نمي سازد. روال عادي زندگي زنداني 
ه��ا تنه��ا با هواخوري مجرد 20 دقیقه اي در منطقه اي س��یماني بر هم مي خورد، این امر 3 بار در 
هفته با غل و زنجیر و دس��تبند بر دس��ت و پا انجام مي ش��ود و هر بار استفاده از دوش به مدت 5 

دقیقه هنگام انتقال براي شان مجاز مي باشد .
در اردوگاه شماره 4، گروه اسیراني که ما حق داریم از دور نظاره کنیم، داراي سني یکدست هستند 
و زیر 30 س��ال دارند، مرداني ریش��و با پارچه اي بر س��ر. 129 زنداني این اردوگاه در دس��ته هاي 
کوچک زندگي مي کنند، سلول هاي شان تا 10 تخت را در بر مي گیرد. برعکس دیگر اردوگاه ها، 
آن ها حق دارند غذا بخورند و چند بار در روز به منطقه اي حول س��لول ها براي قدم زدن بروند. 

پوسترهاي تبلیغاتي در مورد سازندگي افغانستان زینت بخش دیوارهاي این منطقه است .
زندانیان اردوگاه ش��ماره 4 مثل س��ایر زندانیان لباس نارنجي بر تن ندارند، آن ها از س��ر تا پا سفید 
پوشیده اند. یکي از نگهبانان با افتخار مي گوید : »سفید، زیرا در اسالم رنگ پاکي و خلوص است« 
او ادامه مي دهد که این زندانیان براي اقامه نماز فرش هاي واقعي دارند و به دنبال اعتصاب غذایي 

که یک هفته پس از ورود به اردوگاه کردند )2( به همه آن ها قرآن داده شد.
پنتاگ��ون براي اص��الح تصویر منفي ماه هاي اول به خبرنگاران اج��ازه بازدید داد. ما را به اردوگاه 

ایگانا بردند، خانه اي که در باالي صخره اي قرار دارد که دور تا دورش را سیمهاي خاردار گرفته 
اس��ت. در این خانه 3 نوجوان که جزء »دش��منان محارب« محسوب مي شوند اسیرند که بین 13 تا 
15 سال سن دارند! آنها انگلیسي مي آموزند، فوتبال بازي مي کنند و حق دارند چند کاست ویدئو 

تماشا کنند. البته به ما اجازه داده نشد آن ها را ببینیم و یا حتي از ملیت آن ها با خبر شویم .
دس��ت آخر اجازه دادند دوري هم در اطراف اردوگاه »ایکس ري« بزنیم، همان محلي که زندانیان 
در ابتدا به آن جا منتقل شدند و تصویر غیر قابل تحمل آن که مرداني را نشان مي داد که روي زانو 
کشیده مي شدند در دنیا به نمایش درآمد. در تصویر زندانیان با لباس هاي نارنجي و به زور اسلحه 

زندانبان ها با چشم بند و گوشي بر زمین کشیده مي شدند .
اردوگاه شماره 5 یا اطاق مرگ 

این اردوگاه در اصل براي زنداني کردن » کش��تي نش��ینان« س��رکش اهل هائیتي تعبیه ش��ده بود و 
در نظر داش��تند مهاجرین هائیتیایي ناقل ایدز را در آن اس��یر کنند اما ام��روز اردوگاه »ایکس ري« 
از خزه و گیاهان س��بز پوش��یده شده و کسي در آن بس��ر نمي برد. اردوگاه دلتا نیز به زودي دچار 
همین سرنوشت خواهد شد چرا که اردوگاه شماره 5 در دست ساختمان است و قرار است در ماه 
ژوئیه 2004 کار احداث آن به پایان برسد. این اردوگاه زنداني واقعي است که قرار است گنجایش 
صد نفر را داش��ته باش��د و براي اسیراني تدارک دیده میش��ود که کمیسیون نظامي قرار است حکم 
محکومیت ش��ان را صادر کند. این اردوگاه داراي اطاقي موس��وم به اطاق مرگ براي کساني که به 

اشد مجازات محکوم شده اند، خواهد بود .
درس��ت روز 13 نوامبر 2001 ، یعني روي به قدرت رس��یدن ائتالف ش��مال در افغانس��تان، حکم 
ریاست جمهوري آمریکا مبني بر تشکیل مرکز بازداشتگاه گوانتانامو صادر شد. باید راه حلي براي 
افرادي که رئیس جمهور آمریکا »دش��منان محارب« مي نامید پیدا مي ش��د که بتواند وراي قوانین 

آمریکا و قوانین بین المللي عمل کند . )3(
خانم وندي پاتن مدیر بخش حقوقي سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد: دستگاه بوش حاضر 
نیس��ت این »دش��منان محارب« را به مثابه اس��یر جنگي تلقي کند، در عین حال حاضر نیس��ت تا 
دادگاهي معتبر وضعیت این افراد را روش��ن س��ازد، هم آن گونه که کنوانس��یون ژنو الزام دارد، که 
آمریکا نیز جزء امضا کنندگان آن مي باش��د.)4( کمیس��یون هاي نظامي که درخواس��ت تجدید نظر 
در دادگاه هاي مس��تقل را به رس��میت نمي شناس��ند، متضمن رعایت حق برخورداري از محاکمه 

عادالنه نیستند .
دول��ت آمریکا براي دفاع از این کمیس��یون هاي نظامي مطرح م��ي کند که هدف جلوگیري از درز 
اخبار حساس به خارج از دادگاه هاست. آقاي اوژن فیدل، وکیل سابق نظامي و رییس انجمن ملي 
قض��اوت نظام��ي این ادعا را چنین رد مي کن��د: » دو راه حل پیش روي ما بود. دادگاه هاي کیفري 
مثل دادگاهي که در س��ال 1993 تروریس��ت هاي دست اندر کار عملیات علیه برج تجارت جهاني 
را محاکم��ه کرد یا دادگاه نظام��ي مثل دادگاهي که رئیس جمهور پاناما آق��اي مانویل نوریگا را به 

محاکمه کشید« . )5(
فردي که مبتکر این کمیس��یون هاي نظامي اس��ت، پل ولنر و تیز مي باش��د. او قرار است قاضي - 
دادس��تان را ش��خصا انتخاب کند و رئوس محکومیت ها را تعریف نماید. هم اوست که قرار است 
دو نفري که متهمین مي توانند از آن ها تقاضاي فرجام نمایند را تعیین کند و شخص او دست آخر 

نظرات قاضي ها را بررسي و راي نهایي را صادر مي کند.
لرد جان س��تین، حقوقدان انگلیس��ي، در بیانیه تندي علیه آن چه »حفره س��یاه حقوقي گوانتانامو« 
)6( م��ي نامد چنین مي نویس��د: »نظامیان به مثابه بازجو، دادس��تان، مش��اور دفاع��ي، قاضي و اگر 
حکم مرگ صادر ش��ود، جالد قرار اس��ت عمل کنند. آن ها تنها در مقابل پرزیدنت بوش پاسخگو 

خواهند بود.«
بیس��ت ماه پس از تشکیل اسارت گاه گوانتانامو و در حالي که دولت آمریکا هیچ نرمشي در مقابل 
مخالف��ت هاي وکالي بین المللي غربي از جمله فرانس��ه که چند ت��ن از اتباعش جزء زندانیان مي 

باشند، نشان نمي داد، باالخره حرکت جدیدي به وجود آمد .
ابتدا پذیرش بررس��ي پرونده 16 زنداني توس��ط دیوان عالي، از میان این زندانیان که خانواده هاي 
شان پي گیري کرده بودند، 12 نفر کویتي، 2 نفر انگلیسي و 2 نفر استرالیایي مي باشند. باالخره روز 
10 نوامبر 2003، باالترین مرجع قضایي ایاالت متحده قبول کرد تا تعیین کند آیا دس��تگاه قضایي 
آمریکا صالحیت دارد که در مورد اتباع خارجي اي که در کشور دیگري طي درگیري هاي نظامي 

دستگیر شده اند و در گوانتانامور نگه داري مي شوند، قضاوت کند؟
دیوید کول، اس��تاد حقوق در دانش��گاه جرجتان واشنگتن و نویس��نده چندین اثر حقوقي، نگراني 
خویش را از زیاده روي هاي بعد از 11 سپتامبر مطرح کرد )7( و گفت : تنها 2% تقاضاهاي فرجام 
به دیوان عالي ارجاع مي ش��ود و آن ها تنها در مواردي ابراز نظر مي کنند که مراجع قضایي »پایین 

تر« داراي آراي متضادي باشند .
اما این بار دو مرجع حقوقي »پایین تر« از دیوان عالي داراي نظري یکس��ان بودند: » پایگاه نظامي 

گوانتانامو در خاک کوبا واقع است و خارج از حیطه قانوني ایاالت متحده مي باشد.«
بالخره 9 نوامبر گذشته آلبرت گور سکوت سیاستمداران دمکرات را در هم شکست و در کنفرانسي 
در مرکز بررسي حقوق اساسي واشنگتن چنین گفت: »مسئله زندانیان گوانتانامو چهره آمریکا را در 
سراسر جهان و حتي در نزد متحدینش خدشه دار کرد... وضعیت خارجیاني که در گوانتانامو اسیر 
مي باشند باید توسط مراجع حقوقي، همانطور که در کنوانسیون ژنو پیش بیني شده است، بررسي 
ش��ود. ش��یوه اي که آقاي رامسفیلد براي حل این مش��کل در نظر گرفته است همانقدر فکر شده و 

دقیق است که برنامه او براي بعد از جنگ در عراق. «
البت��ه قبل از آقاي گور، س��ناتورهاي دمکراتي مثل آقاي پاتریک لیه��ي )8( از قوه مجریه در مورد 
وجود ش��کنجه علیه این زندانیان س��وال کرده بودند، از جمله در مورد باز پس فرس��تان برخي از 
زندانیان به کش��ورهاي خاورمیانه که در آن ها ش��کنجه رایج اس��ت، یا در مورد مرگ مشکوک 2 

گوانتانامو در بي قانوني مطلق
نویسنده: :خانم اوگوستا کونشیگلیا

بر گردان: مرمر کبیر
ژانویه 2004
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افغان��ي در پای��گاه نظامي بگرام در افغانس��تان و همچنین در مورد بازجوی��ي هاي همراه با ضرب 
وش��تم که به آن ها در زبان نظامي بازجویي همراه با فش��ار وزور مي گویند )9(. آقاي لیهي بدون 
حاش��یه روي به ما گفت : »زندانیان گوانتانامو باید به عنوان اس��یر جنگي تلقي ش��وند«. و »مطابق 
رهنمودهاي کنوانس��یون حقوق بشر با آن ها رفتار انساني به عمل آید«. البته نظرات او مدت ها در 
میان سیاستمداران آمریکایي منزوي بود. وکالي برخي خانواده ها از ابتدا حداکثر تالش را کرده اند، 
از آن جمله آقاي تام ویلز عضو دفتر مش��اوره در واش��نگتن بنام شرمن وسترلیگ که مدافع خانواده 

کویتي ها بود، به همه رسانه ها و شخصیت هاي ممکن رجوع کرد .
آق��اي ویلیام راجر ، یکي از دو معاون وزیر س��ابقي که تقاضاي تجدید نظر در مورد 
زندانی��ان را به دی��وان عالي کرده اس��ت )10( در مالقاتي که در م��اه نوامبر با ما در 
واش��نگتن انجام داد گفت: »من از فقدان آگاهي نسبت به وخامت این امر، در جامعه 
آمریکا متاسفم. حقوق و مشروعیت نباید به بهانه مبارزه با تروریسم زیر پا نهاده شود، 
برعک��س م��ا باید حامیان دفاع از اصول و حقوق بین المللي در مقابل این زیاده روي 
ها باش��یم«. آقاي راج��ر، که در زمان جرالد فورد وزیر بوده اس��ت با لحن تندي مي 
گوید: »پس از مک کارتیس��م یکي از س��یاه ترین دوران هاي تاریخ آمریکا را زندگي 
مي کنیم، امروز با همان ش��یوه هاي س��رکوب و بي قانوني مواجهیم که در آن زمان 

وجود داشت.«
یک��ي دیگ��ر از تقاضا کنندگان تجدید نظر، دونالدگوتر اس��ت که از یک س��ال پیش 
بازنشسته شده و سابقا رییس بخش قضایي نیروي دریایي آمریکا بود. او که خود جزء 
تصمیم گیرندگان انتق��ال زندانیان به پایگاه نظامي گوانتانامو بود ، روز 9 اکتبر گفت: 
»بردن زندانیان به گوانتانامو در آن زمان به دالیل امنیتي معنا داش��ت، اما امروزاحتمال 
دارد با حکم زندان ابد در مورد برخي از اس��یران آن هم بدون تش��کیل دادگاه صالح 

مواجه شویم.«
قضات و دادس��تانهاي دیگري ب��ه دیوان عالي یادآوري کردند ک��ه اصول مندرج در 
کنوانس��یون ژنو جزء الینفک قوانین ارتش آمریکاس��ت و نادی��ده گرفتن آن ها غیر 

قانوني است .
در پای��ان باید از ابتکار یک آمریکایي ژاپني تبار یاد کنیم . آقاي فرد کرماتس��و متولد 
1942 در بحبوحه جنگ دوم جهاني مي باش��د، او نیز به دیوان عالي ش��کایت کرده 
زیرا قبال هم به همین دیوان علیه مشروعیت حکم بازداشت 120 هزار شهروند ژاپني 
در زم��ان جنگ دوم جهاني ش��کایت کرده بود . او توضی��ح داد که این کار را وظیفه 
خ��ود م��ي داند زیرا نمي خواهد آمریکایي ها آن بخ��ش از تاریخ پرحادثه خود را به 

فراموشي بسپارند .
نخستین رسوائي هاي کاخ سفید 

دیوان عالي کیفر در اس��تدالالت خود براي پذیرش تقاضاهاي تجدید نظر که توسط 
دادس��تان عمومي تئودواس��ون ارائه شد، در واقع قصد داشت به نوعي به دولت نیز پاسخ دهد، زیرا 
دولت خواسته بود تا تقاضاي فرجام به سادگي رد شود و استدالل کرده بود: »در دوران جنگ، قوه 
قضائیه چنان که مرس��وم اس��ت، در امور قوه مجریه مداخله نمي کند« بدون پیش داوري در مورد 
نتیج��ه حک��م دیوان عالي که در ماه ژوئن 2004 اعالم مي ش��ود، تنها باید مش��اهده کرد که دیوان 
عالي نشان داد که تنها مرجعي است که مي تواند »قانون را تعریف کند« و این کار در حیطه قدرت 

دولت نیست .
از نوامبر 2003 مس��ئله گوانتانامو از سکوت خارج مي شود، در خود ایاالت متحده، افکار عمومي، 
از برخورد صریح کمیته بین المللي صلیب سرخ، که معموال بي طرف مي ماند، متعجب شد. کمیته 
به س��ختي وضعیت ناامید کننده زندانیان که در فقدان کامل دورنما به س��ر مي برند را محکوم کرد. 
بالخره دولت نتوانست همچنان در مقابل انتقادات بي تفاوت بماند. اواخر ماه نوامبر 2003، پنتاگون 
اعالم کرد که بزودي 100 تا 140 نفر آزاد مي شوند. البته هنوز منتظر این امر هستیم- در عین حال 
وکیلي نظامي را براي دفاع از یک زنداني اس��ترالیایي بنام دیوید هیکز تعیین کردند. این زنداني که 
در ش��رایط دشواري اسارت مي کشید، دس��ت به اعتصاب غذا زده بود. علیرغم موازین کمیسیون 
نظامي، باالخره پنتاگون به او اجازه داد تا خودش یک وکیل غیر نظامي که اصل سریت بازجویي ها 
را رعایت کند، انتخاب نماید. این گشایش به دلیل وجود توافقنامه اي بین ایاالت متحده و استرالیا 
عملي ش��د که مش��ابه آن چند ماه قبل با انگلستان منعقد شده بود و محکومیت اعدام را براي اتباع 
اسیر انگلیس لغو مي کرد. وکالي 4 اسیر از 6 زنداني فرانسوي، از جمله وکیل شهرپاریس، آقاي پل 
آلبرت ایونز نیز امید وارند بتوانند به توافقنامه اي مشابه دست یابند. البته تاکنون علیرغم فشارهاي 

وزارت امور خارجه فرانسه موفق نبوده اند.
پس از زنداني اس��ترالیایي، دیوید هیکز، یا سرحمدي، شهروند آمریکایي، توانست با وکیلي تماس 
بگیرد. او که در افغانس��تان اس��یر شده بود به گوانتانامو منتقل شد تا زماني که نظامیان متوجه شدند 
آمریکایي است. در آوریل 2002 او را به زندان نظامي نورفلک واقع در ایالت ویرجینیا منتقل کردند 
که از آن زمان در آن جا اسیر است و با هیچ کس تماسي ندارد. چندي بعد دولت که قبال گفته بود 
کمیسیون هاي نظامي تنها براي رسیدگي به موارد مربوط به خارجي ها تشکیل مي شوند اعالم کرد: 
مفهوم قضاوت نظامي ش��امل اتباع آمریکایي که به طور یک جانبه جزء»دشمنان محارب« محسوب 
شوند نیز مي شود )12(. به این ترتیب براي خود این حق را قایل شدند تا این زندانیان را در زندان 

هاي نظامي و بدون تماس با خارج براي مدتي نامعلوم نگه دارند .
با این حال آقاي والکر لیند، »طالبان آمریکایي« که در افغانستان همزمان با آقاي حمدي دستگیر شده 
بود، در دادگاه جزایي الکس��اندري واقع در ویرجینیا محاکمه شد و توانست از تمام قوانین حقوقي 

ایاالت متحده بهره مند شود)13(
آقاي حمدي، درس��ت یک روز قبل از پایان موعد ارس��ال پرونده اش به دیوان عالي جهت تجدید 
نظر، توانس��ت حق برخورداري از مش��اوره حقوقي را به دست آورد... واقعیت آن است که در بند 
نگه داش��تن او و یکي دیگر از اتباع ایاالت متحده، آقاي خوزه پادیال )14( ، باعث دردس��ر وزیر 
دادگس��تري جان آشکورت است. یکي از مشاورین سابق وزیر، پرفسور ویت وین، که در نگارش 
قانون ضد تروریستي نقش فعال داشت، از ابتدا مخالفت خود را با شیوه برخورد با اتباع آمریکایي 
ابراز کرده بود و از تغییرات حاصله در این برخورد ابراز خشنودي کرد. اما آقاي دني آرچر، رییس 

انجمن وکالي آمریکا که داراي 40,000 عضو اس��ت ابراز تاسف کرد که چرا پنتاگون پذیرش این 
اصل، یعني برخورداري از وکیل مدافع را عمومیت نبخشید .

وندي پاتن از سازمان دیده بان حقوق بشر توضیح مي دهد که :»دستگاه دولتي آمریکا از حق خود 
سوء استفاده مي کند. پنتاگون هنوز مي گوید که "دشمنان محارب" که توسط ایاالت متحده دستگیر 
شده اند هیچ حق قانوني جهت برخورداري از وکیل مدافع ندارند و ما براي موارد مذکور ارفاق قایل 
ش��دیم زیرا بازجویي ها به اتمام رس��یده بود. ما حاضر نیستیم بپذیریم که حق برخورداري از دفاع 

حقي شناخته شده است و این مسئله به اراده دستگاه دولتي وابسته نیست.«
هر چند کاخ س��فید در جدال با روزنامه نگاران آمریکایي در حال شکس��ت 
اس��ت، هنوز هم پش��تیباناني در بی��ن آن ها دارد، مثل وال اس��تریت جورنال 

خدشه ناپذیر!
این نش��ریه مالي به انتقادات کمیته بین المللي صلیب س��رخ پاسخ مي دهد و 
آن ها را متهم به »زیر پا گذاش��تن اصل بي طرفي« و ورود به عرصه سیاس��ي 
مي کند )15(. مطابق نظر نش��ریه »دش��منان محارب« باید تا پایان جنگ علیه 
تروریس��م اسیر بمانند. »این نبردي بي پایان و قابل مقایسه با مبارزه با جنایت 
و فقر نیس��ت. این جنگي بین ایاالت متحده و القاعده، گروه هاي وابس��ته به 
آن و دولت هایي که حمایت از آنان را انتخاب کرده اند، مي باش��د. این نبرد 
هنگامي پایان مي یابد که القاعده کامال له ش��ده باش��د و دیگر قادر به حمله 

علیه اهداف آمریکایي نباشد «
نظر خان��م بئاتریس مژوان روگو، نماینده کمیته بین المللي صلیب س��رخ در 
اروپا و آمریکا ، کامال متفاوت اس��ت. بنظر او، در این به اصطالح جنگ بین 
ایاالت متحده و القاعده ، تنها از جنگ افغانستان به مثابه یک درگیري مسلحانه 
بین المللي واقعي مي توان نام برد:» این جنگ در چارچوب سومین کنوانسیون 
ژنو انجام ش��د و 19 ژوئن 2002 با تش��کیل لویه جرگه و دولت رسمي آقاي 
کرزي پایان گرفت. قوانین انس��اني بین المللي )16(مقرر مي سازند که پس از 
خاتمه جنگ، تنها افرادي که جرائم معیني انجام داده اند، آن هم در چارچوب 
تضامین حداقل سومین کنوانسیون ژنو، در اسارت بمانند. براي افرادي که پس 
از 19 ژوئن 2002 در درگیري هاي داخلي که هنوز در افغانس��تان ادامه دارد، 
اسیر شده اند نیز قوانین انساني بین المللي و تضمین هاي اساسي وجود دارد 
که مي باید ش��امل اسراي گوانتانامو بشود. به طور خالصه، با آن  که اجباري 
مبني بر آزاد سازي همه اسراي گوانتانامو وجود ندارد، رعایت موازین حقوقي 
مبتني بر قواعد بین المللي و داخلي اجباري است. امروز این افراد ماه ها و یا 
شاید سال هاست در خال کامل قانوني اسیر مي باشند. ما این امر را غیر قابل 
قبول مي دانیم. اعالم این نظر به هیچ وجه موضع گیري سیاس��ي نمي باشد و 

کامال در چارچوب وظایف انسان دوستانه قرار دارد.«
در حال��ي ک��ه صداي اعتراض، البت��ه هنوز قدري ضعی��ف ، از طرف مخالفی��ن آمریکایي بر علیه 
استثنائات قانوني بلند مي شود، آیا دولت آقاي بوش که با مخالفت بخش مهمي از دستگاه قضایي، 
س��ازمان هاي بشردوستانه و رسانه ها مواجه اس��ت، که زیر پا گذاشتن حقوق اسراي گوانتانامو را 
محکوم مي کنند، نمي بایس��ت زندانیان را از حفره س��یاهي که در آن اسیرشان کرده آزاد سازد و به 

قوانین بین المللي احترام بگذارد، آن هم در شرایطي که یک سال بیشتر به انتخابات نمانده .
--------------

1- اتهام و دستگیري به جرم جاسوسي لغو شد و موذن مسجد آزاد شد و منتظر دادگاه است .
2- برخي از زندانیان اصال اعالم کرده اند که دیني ندارند و برخي هم مسیحي مي باشند .

3- مقال��ه "زندانیان ب��ي حق" در لوموند دیپلماتیک آوریل 2002 و مقاله انجمن آمریکایي وکال در 
مورد "دشمنان محارب "

4- این انجمن قوانین بعد از 11 سپتامبر و حقوق اسراي گوانتانامو را بررسي مي کند
www.hrw.org

5- مردمي که حقوقشان فراموش شده ، جیمز میک ، گاردین ، لندن 3 دسامبر  2003   6- لرد ستین 
نق��ش مهمي درلغو مصونیت حقوقي پینوش��ه ایفا کرد . مقاله 2 نوامبر 2003 در اینترنش��نال هرالد 

تریبون را بنام " گوانتانامو هیوالي تخلف حقوقي" مطالعه کنید .
7- “ دش��منان محارب” در نیو پرس نیویورک 2003 و همراه با جیمز دمپس��ي مقاله تروریس��م و 

مشروعیت نیوپرس 2003
8- سناتورلهي رییس کمیسیون بودجه سنا و یکي از 12 سناتور مخالف قانون اکتبر 2003 است که 

به موجب آن 87 میلیارد دالر براي بازسازي عراق تخصیص داده شد .
9- واشنگتن پست 26 دسامبر 2003

10- الکساندر واتسن نفر دوم است که توانست 6 تجدید نظر به اضافه تقاضاي خانواده ها بدست 
آورد

11- کینگ ریدر 9 اکتبر 2003 در نیوز پیپر
12- داوید کل ، " دشمنان محارب "

13- لیند که قبال به جرم همکاري با القاعده دستگیر شده بود ، بعد از محاکمه به جرم نقض قانون 
تحریم طالبان و تحویل اسلحه به آنها به 20 سال زندان محکوم شد .

14- خوزه پادیال که ماه مه 2002 در فرودگاه ش��یکاگو دستگیر شد، متهم به جمع آوري اطالعات 
براي القاعده مي باش��د. هر چند دادگاه از وزارت دادگس��تري تقاضا کرد ممنوعیت تماس با وکیل 
مدافع را لغو کند، هنوز حکم صادر نشده، تقاضاي تجدید نظر در این مورد به کمیته وکالي حقوق 

بشر ارجاع شده است .
15- محاکمه گوانتانامو، وال استریت جورنال نیویورک 15 نوامبر 2003

16- مطابق کنوانسیون ژنو مصوب 2 اوت 1949 مصوب 191 کشور
------------------------------

http://ir.mondediplo.com/article232.html:منبع
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                            اختناق تشد ید مي شود 
زنان در زندان، مرگ تدریجي 

نوشته: مارینا دی سیلوا/ سپتامبر 2003

هنگامي که یک زن به زندان وارد مي شود:
الف( او را به مدت یک ربع در حوضچه حاوي محلول ضد عفوني قرار داده و سپس او را خشک 

مي کنند.
ب( او را نزد پزشک مي برند و علیه بیماري هاي هاري، و با و ماالریا واکسینه مي کنند.

ج( او را به همراه وسایلش در یک سلول زنداني کرده و او منتظر مي ماند.
چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟

الف( به خاطر اینکه فلفل، میل جنسي را تحریک مي کند.
ب( چون ممکن است که زندانیان فلفل را در چشمان کارکنان زندان بپاشند.

ج( چون زنان با خوردن آن به اژدها تبدیل نشوند...
زني که در زندان کار مي کند چه مقدار حقوق دریافت مي کند؟

الف( ساعتي 2 یورو
ب( 3
ج(11

امروز نوبت فاني اردانت ) هنرپیشه معروف فرانسوي ( است که مورد سوال قرار بگیرد. 10 پرسش 
که توسط گروه رادیو- موف براي مهمان برنامه که یکي از پنجاه زني است که شرکت کنندگان این 
برنامه عجیب را تشکیل مي دهند، مطرح مي شود. برنامه اي که به طور هفتگي با شرکت زندانیان 

زندان فلوري – مروژیس اجرا مي شود.
این برنامه منحصر بفرد در اروپا که با مهارت خاصي در گفتار و نوشتار و روح برنامه طرح ریزي 
ش��ده اس��ت، از 16 س��ال پیش با همکاري انجمن تحقیقات و جنبش هاي فرهنگي اجرا مي شود. 
انجمني که هدف آن جذب مجدد زندانیان در جامعه اس��ت )1(. با جمله ” عجب لعبتي اس��ت “ از 
مهمان ش��گفت زده اس��تقبال مي شود. س��تاره که نمي تواند ازپاسخ دادن به سواالت به جا و یا بي 
مورد ش��انه خالي کند: ” این شهرت افس��انه پردازي در مورد شما از چه ناشي مي شود؟ “ ، ” نظر 
شما در مورد جنگ با عراق چیست؟“  با ادامه برنامه لحظات دلپذیرتر مي شود. براي مدتي انسان 

فراموش مي کند که در کجاست...
پس از خاتمه برنامه در پش��ت صحنه ، به س��رعت حقیقت را در مي یابیم: ” من تمام روز را به نخ 
ک��ردن مرواری��د مي گذرانم و پس از تکمیل هزار رج به زحم��ت 10 یورو دریافت مي کنم“. )2(
این جمله را لور مي گوید که تازه 20 س��الش تمام ش��ده اس��ت. الودي که به نظر نمي رسد سن و 
س��الش خیلي بیشر از او باشد، به خاطر این دس��تمزد کم حاضر به کار کردن نیست. علي رغم بار 
فشار اقتصادي تحصیالتش را در زندان ادامه مي دهد. فلوري – مروژیس مي توانست تقریبا نمونه 
اي از یک زندان ” س��طح باال “ باش��د.  چرا که فعالیت ها ، دوره هاي آموزش��ي و کالس ها در آن 
بسیار متعدد است و برنامه هاي کمک آموزشي زنان زنداني بیانگر تمایل واقعي به کمک به جذب 
آن ها به زندگي اجتماعي است. به نظر کارول با وجود تمام این امکانات ، نمي توان هراس ناشي 
از زنداني ش��دن را فراموش کرد. ضربه اي که خیلي وقت ها مي تواند منجر به خود کش��ي شود ، 
” گاهي چندین خود کش��ي در مدت بس��یار کوتاه “. براي زنداني، تنها شرایط حبس مطرح نیست، 

بلکه مدت آن نیز اهمیت دارد.
» از زمان انتصاب نیکال س��ارکوزي، زناني که از دادگاه برمي گردند، اغلب محکومیت هایي دارند 
که به خاطر ارتکاب جرائم کوچک دو یا سه برابر شده است. پرداخت چنین بهایي براي باال بردن 
س��طح امنیتي بسیار هراس انگیز است«. زندان هاي فرانسه در آوریل 2003 به یک رکورد تاریخي 

در زمینه ازدحام جمعیت دست یافتند)2(
از طرف دیگر پروژه قانون پربن، که از سوي سندیکاي قضات محکوم شده است در جهت تشدید 

اختنناق عمل مي کند. این طرح هم اکنون در فلوري- مروژیس در دست اجراست.
مایرا 23 س��اله و اهل گواتماالس��ت. دختر 3 ماهه او در زندان به دنیا آمده است. او تازه چند هفته 
باردار بود که ”این بال به سرش آمد“. او نیم کیلو کوکائین حمل مي کرد و شوهرش نیز که همراهش 
بوده اس��ت دو برابر این مقدار را بلعیده بود. ” یکي از کپس��ول ها پاره شد . شوهرم در جا مرد. من 
حتي فکرش را هم نمي کردم که چنین اتفاقي ممکن است بیفتد“. او از فرانسه فقط فرودگاه رواسي 
و زندان فلوري – مروژیس را دیده اس��ت. ” ش��رایط اقتصادي در کشور من وحشتناک است. من 
دیپلم منشیگري داشتم، اما بي کار بودم. شوهرم هم بي کار بود. ما به همراه پسر کوچکم که امروز 

شش سال دارد، پیش پدر و مادرم زندگي مي کردیم. ما دیگر دلمان را به دریا زدیم “.
لیلیان پانزده س��ال اس��ت که در گویان فرانس��ه زندگي مي کند. او به خاطرجنگ در س��ورینام، از 
کشورش گریخت. ” در 1987 من همه چیزم را از دست دادم. همه افراد خانواده ام کشته شدند، به 
جز مادرم که زخمي شد و خواهرم که به هلند پناهنده شد و من هنوز با او در تماس هستم. من سه 
سال در اردوگاه پناهندگان در سنت لوران دو ماروني زندگي کردم“. او در حال حاضر 35 سال سن 
دارد و مادر دو دختر 14 و 15ساله است که یکي از آنان را به دوستش سپرده و دیگري نزد پدرش 
زندگي مي کند که اطالعي از او ندارد. او به جرم قاچاق مواد مخدر به چهار س��ال زندان محکوم 

شده است. ” هنگامي که 
ب��ه این ج��ا آم��دم، زبان 
فرانس��ه بل��د نب��ودم. در 
گویان همه زبان ما یعني 
تاکي- تاکي را متوجه مي 
ش��وند. اما ای��ن جا هیچ 
کس زبان مرا نمي فهمد. 
این تنهایي بس��یار سخت 

و دردناک است.به خاطر استرس زیاد همیشه بیمارم“.
به نظر ماریا ، بیس��ت سالگي همیشه زیباترین س��ال عمر نیست. این امریکایي دورگه در برونکس 
به دنیا آمده اس��ت و مادرش به تنهایي او را بزرگ کرده اس��ت. مادري که در حال حاضر مشکالت 
جدي جسمي دارد و نگه داري از او به عهده ماریاست. ماریا باید به تنهایي از او و کودکش مراقبت 
ک��رده و ب��ا کار کردن در بارها زندگي خود را تامین کند. ” پس از 11 س��پتامبر ش��رایط اقتصادي 
سخت تر شد.“ در مسیر فرانکفورت- پاریس- نیویورک ، او 6 کیلو اکستازي همراه داشت. ” فکر 
مي کردم با این کار بتوانم چند ماهي خرج زندگي را تامین کنم، اما نش��د“. این زنان اهل الجزایر، 
لهس��تان، آنگوال، نیجریه، افریقاي جنوبي، بولیوي، برزیل، فیلیپین و... هس��تند. به نظر مي رسد که 
فلوري – مروژیس با داش��تن 68 % زنداني خارجي، گوش��ه اي از جهان س��وم اس��ت و به همین 
خاطر در چش��م انداز زندان هاي فرانس��ه جایگاه ویژه اي دارد. مدیر آن مي گوید: ”همه زناني که 
در فرودگاه رواس��ي دس��تگیر مي شوند به فلوري منتقل مي ش��وند“ . گوناگوني ملیت ها براي او 
مشکالت خاصي را به دنبال داشته است. ”مشکالتي اعم از برقراري ارتباط ، ویژگي هاي فرهنگي 
و یا عادات غذایي“. قاچاق مواد مخدر، داللي، روسپیگري و سر پیچي از قوانین، بیشترین جرائمي 
است که خارجیان مرتکب مي شوند. در مورد قاچاق، زنان محکوم به پرداخت جرائم سنگیني مي 
ش��وند. یه دلیل ناتواني از پرداخت این جرائم،آن ها به تحمل یک تا دو سال حبس اضافي محکوم 
مي شوند. در داخل تشکیالت زندان، دلیل اصلي ارتکاب این جرائم، یعني فقر کامال مشهود است: 
” اکثر زنان کار مي کنند تا پولي براي خانواده شان بفرستند. نه تنها کسي به آن ها کمک نمي کند، 
بلکه آن ها هستند که براي خارج از زندان پول مي فرستند“. به عقیده خانم سر نگهبان که قبال در 
مراکز نگه داري مردان زنداني کار مي کرده است، وجه تمایز زنان زنداني، آسیب پذیري باالي آن 
هاست. ”تعداد زناني که دست به خشونت بزنند معموال اندک است. اما اغلب آن ها همیشه قرباني 
خش��ونت بوده اند“. در دنیاي زندان، زن نیمه اي از جهان نیس��ت... در فرانس��ه، در مقابل 60000 
مرد، حدود 2275 زن زنداني وجود دارد، تقریبا معادل 3/7% که عددي ثابت در چشم انداز جهاني 
اس��ت. در میان کشورهاي اروپایي، در اس��پانیا و پرتقال تعداد زنان زنداني بیشتر است. یعني 9% و 
10% رقمي که از میانگین اروپائي که همانا آمار فرانس��ه باش��د، بسیار باالتر است. به نظر نمي رسد 
که این اعداد کنجکاوي کس��ي را برانگیزد. فعالیت ها و تحقیقات در این مورد بسیار محدود است 

و وضعیت زنان در زندان نیز در تاریکي نگه داشته شده است.
به عقیده بنوا دیتچ ، رئیس زندان، اگر تعداد زنان بزه کار از مردان کمتر اس��ت، مجازات آن ها نیز 
سبک تر مي باشد. مطلبي که در دوران تساوي زن و مرد به عنوان یک استثنا تلقي مي شود. اما اگر 
دلیل اصلي ارتکاب جرم را ناش��ي از فقر، تزلزل در اجتماع و طرد شدگي بدانیم، این مطلب بیشتر 
در مورد زنان صدق مي کند که بدبختي براي آن ها همیشه بیشتر است“. پس آسیب پذیري رواني 
و اجتماعي آن ها باید در نظر گرفته شود. زنان اغلب شریک جرمي هستند که معموال توسط مردان 
به این کار کش��انده ش��ده اند تا با خواست قلبي خود. در این قضاوت ها مساله وظایف مادري نیز 
نقش دارد که باعث مي ش��ود قضاوت ها با تخفیف بیشتري انجام پذیرد. در مقابل، قاضي دیگري 
یعن��ي آقاي ژان- لویي شالنس��ه اذعان مي دارد که: ”اگر زنان واقع��ا در مواردي چون قاچاق مواد 
مخدر، داللي روس��پیگري و یا فعالیت هاي سیاس��ي و تروریس��م مجرم شناخته شوند، محکومیت 
هاي س��نگین تري دریافت کرده و معموال برخورد ش��دیدتري با آن ها مي شود“.به گزارش فابین 
ماستراس��ي )4( که 13 ماه به خاطر قتل اس��تاندار اري نیاک زنداني ش��ده بود ”در فلوري، زندانیان 
سیاس��ي همیشه بر چس��ب قرمز دارند“. ژوئل اوبرون و ناتالي منیگون، دو زن زنداني هستند که به 
عنوان مجرم اصلي شناخته شده اند. ” آن ها تحت مراقبت ویژه زندان هستند و بین فوریه 1987 و 
اکتبر 1999 تحت انزواي شدید قرار داشتند)5(، در حالي که حکم محکومیت آن ها در سال 1994 
به آن ها اجازه مي داد که در دار التادیب)6( زنداني ش��ده و از ش��رایط حبس مناسب تري بهره مند 
شوند. امروزه 63 مرکز نگهداري زندانیان از 186 مرکز، مي تواند پذیراي زنان زنداني باشد. چهار 
دارالتادیب فلوري- مروژیس، فرسنز، رن و ورساي و سه حبس گاه رن، باپوم و ژوالویل)با توجه 
به معیارهاي بعضا نا مش��خص یک دارالتادیب، اغلب زن��ان محکوم را در خود جاي مي دهد( در 
نیمه ش��مالي فرانس��ه قرار دارند که این مساله مشکالت قابل مالحظه اي در حفظ رابطه زندانیان با 
نزدیکان ش��ان ایجاد مي کند. ژنویو، یکي از دیدار کنندگاني که به طور داوطلب به این محل آمده 
اس��ت مي گوید: ”هزینه ترن، تاکس��ي و هتل، دیدار را براي افراد خانواده بس��یار مشکل مي کند و 
باعث مي ش��ود که زنان زنداني از تنهایي بیش��تري رنج ببرند. در حالي که به طور عادي، زنان در 

شرایط طرد بیشتري قرار دارند“.
موسسات دیگر در واقع زیر مجموعه موسسات مخصوص مردان است که به خاطر تعداد کم زنان، 
معموال تش��کیالت، امکانات و فعالیت ها در آن ها کمتر به چش��م مي خورد. محل متفاوتي براي 
نگه داري مجرمان جرائم کوچک وجود ندارد و فقط 25 موسسه براي نگه داري مادران و کودکان 
آن ها وجود دارد و کودکان مي توانند تا 18 ماهگي نزد مادر به س��ر برند. ساالنه حدود 50 کودک 

 در زندان متولد مي شوند.
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هیالری��ا مرت��ب مي خندد. او چش��ماني س��رزنده 
و درخش��ان دارد. وقت��ي که مي خندد ی��ا کودکانه 
از دس��ت دیگ��ران فرار مي کند، نش��اطي سراس��ر 
وجودش را ف��را مي گیرد. هیالری��ا دقیقا 12 ماهه 
است. او به هنگام دیدار پدر و مادر در یکي از اتاق 
هاي مالقات به وجود آمده اس��ت. به قول سازمان 
زن��دان ها او ی��ک ” کودک اتاق مالقات “ اس��ت. 
مادرش 10 سال پیش به جرم قتل به 18 سال زندان 
محکوم شده اس��ت. او مي گوید:” بالفاصله مرا از 
مارس��ي به ژوالویل در نزدیکي دیژون انتقال دادند. 
س��پس مرا به فلوري – مروژی��س آوردند. من بي 
صبرانه منتظر آزادي مش��روطي هس��تم که فرا نمي 
رس��د“. او معتقد است که ”هر سال بیشتر ماندن در 

زندان، نفرت بیشتري ایجاد مي کند “.
اما اتاق بچه ها یک مکان متمایز اس��ت. س��لول ها 
وس��یع تر و مرتب ترند و در طول روز باز هستند. 
مادران و بچه ها مي توانند از یک اتاق به اتاق دیگر 
بروند و از فضاهاي مشترک بهره مند شوند. پارکي 
براي بازي ک��ودکان و یک باغچه در آن جاس��ت. 
نگهبان روز مي گوید: ”کودک آزاد است، اما بیشتر، 
مادر اس��ت ک��ه از آزادي تدارک دیده ش��ده براي 
کودک بهره مند مي ش��ود. کودکان هر 15 روز یک 

بار توس��ط یک تیم پزشکي شامل روانشناس، متخصص اطفال، ماما و... کنترل مي شوند. ما مرتب 
با آن ها جلسه داریم. وظیفه ما اطالع رساني به آن هاست. در مواردي کودک آزاري وجود دارد اما 
خیلي کم اتفاق مي افتد. مس��اله عجیب این اس��ت که کودکان اغلب بسیار هوشیار هستند. حتما به 
این دلیل که تا 18 ماهگي ارتباط با مادر بسیار حیاتي است و این کودکان در تمام این مدت از مادر 
جدا نمي ش��وند. اما چه چیزي این موجود کوچک را با محیط خارج ارتباط مي دهد، در حالي که 
از صداها و ریتم عادي زندگي در شهر و روستا به دور است؟ این ارتباط تنگاتنگ و انحصاري او 
با مادر چه پیامدهایي به دنبال خواهد داشت در حالي که به علت عدم حضور پدر و بستگان نزدیک 
به خصوص جنس مذکر، ارتباطات عاطفي او بسیار محدود است؟ و سپس محرومیت ناگهاني پس 
از 18 ماهگي از حضور مادري که هنوز دوران محکومیتش به پایان نرس��یده اس��ت؟ اگر هم برخي 
از کودکان به طور مرتب به دیدن خانواده و یا مهد کودک بروند، اما این مساله براي همه عمومیت 
ندارد.” در حال حاضر نه کودک این جا هستند و فقط دو جاي خالي براي نگه داري آن ها وجود 
دارد. فرانس��وي ها براي اس��تفاده از آن مقدم ترند. من نه مي توانم کار کنم و نه وقت فراغتي براي 
ش��رکت در کالس ها دارم. به علت خارجي بودن، از هیچ حمایت یا کمک مالي برخوردار نیس��تم. 
پول یک مش��کل اساس��ي در زندان اس��ت. همه ارتباطات با آن انجام مي شود. من مي خواهم یک 
تلویزی��ون براي پامالي کوچک��م اجاره کنم، اما با قیمت هفته اي 9 ی��ورو واقعا برایم امکان پذیر 
نیست“. پامال و مادرش منتظرند که دوباره به کلمبیا بازگردند. مدت محکومیت مادر از 2 ماه پیش 
تمام ش��ده اس��ت، اما مراحل مرخص شدن او از زندان خیلي طول کش��یده است. بدون هیچ منبع 
مالي، فامیل و یا دوست، یکي از مربیان به او گفته که ”بهتر است با استانداري مکاتبه کني“. منطقي 

که به جاي مبارزه با فقر، با فقرا در مي افتد.
” اندازه متوسط هر سلول حدود 9 متر مربع است. هیچ فضایي متعلق به خودت وجود ندارد. باید 
شب و روز قابل دید باشیم. حتي موقع خواب نیز آرامش نداریم. هر زمان که تصمیم بگیرند سلول 
ها را بازرسي مي کنند. ما هیچ خلوتي براي خود نداریم. زناني را دیده ام که از درماندگي گریه مي 
کردند“. ماریتا از بدو ورود احساس مي کرد که ” بودن در زندان یعني مرگ“... از سال 1983 حق 
داش��تن ارتباط با هر ش��خصي براي همه محکومین و متهمان به رسمیت شناخته مي شود. از سال 
1987 دیگر کار کردن در زندان اجباري نیست. فقط براي کساني که منبع در آمدي ندارند کارهایي 
مثل آشپزي، خانه داري، تدارکات، خیاطي، ساختن جعبه و غیره وجود دارد که در ازاي آن حقوق 
مسخره و متغیري بین 100 و 800 یورو در ماه دریافت مي کنند که میزان این حقوق بستگي به نوع 
کار و محل آن دارد و البته مبلغي نیز بابت س��هم س��ازمان از آن کسر مي شود. چون زندانیان تامین 

اجتماعي ندارند، در موقع از دست دادن شغل ، قانون کار هیچ کمکي به آن ها نمي کند.
زنان هنگام ورود به زندان، عالوه بر آزادي احس��اس مي کنند که هویت خود را نیز از دس��ت داده 
اند. ”وقتي نام مرا صدا مي کردند، احساس مي کردم که شخص دیگري هستم. شاید با این دلیل که 
اسم و فامیلم را منقطع از هم تلفظ مي کردند. عالوه بر زنداني بودن، کمبود وسایل زندگي، فقدان 
وجود داش��تن و دوست داشتن، این ارتباط دائمي و رویارویي و اصطکاک با زن نگهبان، خود یک 
مش��کل بزرگ بود. او صد چهره داش��ت و مثل یک کابوس روزمان را خراب مي کرد“. به نظر بتي 
او مکاني براي خلوت وآرامش باقي نمي گذاش��ت. الین که قبال هرگز تنهایي را تجربه نکرده بود، 
جلوي آینه مي ایستد و غذا مي خورد تا با این کار یکي را ببیند و خود را تنها احساس نکند. او مي 
گوید : ”انس��ان ناگهان احس��اس مي کند که نه کسي را دارد که تماشا کند و نه کسي او را نگاه مي 
کند“. آني با خود دریافته که »هر کسي ممکن است به زندان بیفتد، اما اکثر آن ها محرومین جامعه 
هس��تند، گویا نقش ها از پیش تعیین شده است« و تخلف زنان بیانگر ”آسیب پذیري فوق العاده و 
وجود خطر براي آن هاس��ت“. ”عجیب آن که زندان مي تواند براي برخي مانند یک پناهگاه باشد. 

تصور کنید که این زنان از کجا آمده اند...“.

ماري - پل که مربي یک کارگاه تجس��مي در فلوري- مروژیس مي باش��د ساالنه 60 زنداني از بین 
بهتری��ن ها که هن��وز توانائي برقراري ارتباط اجتماعي را دارند مالق��ات مي کند، با این حال او از 
بدبخت��ي بزرگ اجتماعي، احساس��ي و عقل��ي و عدم تجانس این افراد تح��ت تاثیر قرار مي گیرد. 
هنگامي که انس��ان در مشکالت زندگي قرار مي گیرد، هر کسي ممکن است به زندان راه پیدا کند. 
پیش داوري ها و حق ناشناس��ي ها در این زمینه زیاد اس��ت. زندان به معناي رهایي از مش��کالت 
اس��ت. جامع��ه را حفظ مي کند اما کس��ي نمي خواهد بداند که در آن چه م��ي گذرد. جرائمي که 
زنان مرتکب مي ش��وند نشان دهنده شرایطي است که در آن قرار دارند: این جرائم بیشتر در زمینه 
خانوادگي و اقتصادي اس��ت تا خش��ونت. به عقیده جین اولین اتوود، عکاسي که از سال 1989 در 
مورد زنان زنداني در اروپا، روسیه و امریکا )7( فعالیت کرده است ” اگر تعداد زنان زنداني امروزه 
افزایش یافته است، به این دلیل است که قوانین مربوط به مواد مخدر تغییر یافته و سیاست کیفري 
عوض شده است؛ 89% به خاطر ارتکاب جرائم غیر خشونتي زنداني شده اند، مانند چک بي محل، 
س��رقت دس��ته چک، کارت اعتباري جعلي. استفاده و یا فروش مواد مخدر. تقریبا همیشه بیشترین 
جرائم مربوط به مواد مخدر اس��ت و روز به روز زنان بیش��تري به خاطر آن دستگیر و محکوم مي 
ش��وند“. زنان زنداني جوان هس��تند: یک چهارم آن ها زیر 25 سال و نیمي از آنها زیر 30 سال سن 
دارند. اکثر آن ها از نابس��اماني در زندگي گذش��ته خود رنج مي برده اند مانند مرگ، طالق، جدایي 
ها و یا الکلي بودن و خشونت. بر اساس نتایج مطالعات بین المللي در زندان ها 20 % آنان بي سواد 
هس��تند و 50% تنها تحصیالت ابتدایي دارند. تعداد بسیار زیادي پیش از زنداني شدن از مشکالت 
روانشناختي رنج مي برده اند. تعداد زناني که از داروهاي رواني استفاده کرده و یا این گونه داروها 

براي آن ها تجویز گشته است از تعداد مردان بیشتر است: یعني 45% در مقابل %18.
براي زنان احساس شرم و مجرمیت ناشي از زنداني شدن بسیار شدید تر است، جسم آن ها اولین 
جایگاه بیان ش��کایت و ناله آن هاس��ت: آن ها به خاطر فش��ار روحي بیمار مي شوند، مبتال به سوء 
تغذیه و مش��کالت گوارش��ي مي ش��وند. آن ها گاهي حتي در تمام دوره حبس عادت ماهانه نمي 
ش��وند. مس��اله ایمني براي آنان بیشتر از دیگران مطرح است. تحلیل قوا و افسردگي شدید و میزان 
اقدام به خود کشي یا خودزني بسیار باالست. ساالنه حدود 100 خودکشي در سازمان زندان ها به 
ثبت مي رس��د. رقمي که به طور ثابت در حال افزایش اس��ت و از 15 سال پیش به دو برابر رسیده 
اس��ت)8(. در برخي از زندان ها کساني که اقدام به خود کشي مي کنند معموال با انتقال به انفرادي 
زنداني مي شوند که خود منجر به نا امیدي و تکرار خود کشي شده و شکنجه روحي آن ها را بیشتر 
مي کند. با تالش براي یافتن چهره و داس��تاني از زندگي هرکدام از این زنان در مي یابیم که تعداد 
آن ها از مردان کمتر اس��ت، اما نسبت به گذش��ته افزایش پیدا کرده است. در عرض 15 سال اخیر 
مدت متوس��ط حبس در مجموع 50% افرایش یافته اس��ت. در همین مدت نرخ دوباره زنداني شدن 
مجرمین به رقم بي سابقه 70% رسیده است)9( . زندان مانند وسیله اي ساده براي اداره نابرابري ها 
عمل مي کند و باعث از هم گسیختگي وسیع روابط اجتماعي مي شود. زندان ”محرومیت از آزادي 
و همچنین از انس��انیت“ است. همان طور که گزارش سنا و مجلس ملي در 5 ژوئیه سال 2000 در 
م��ورد ”تعداد زیاد افرادي که نباید در زندان باش��ند مانند معتادان، بیماران رواني، خارجیاني که در 
ش��رائط غیر قانوني قرار داشتند، افراد مس��ن یا بیماران مشرف به موت، جوانان تازه به سن قانوني 

رسیده و زندانیاني که در حبس تادیبي به سر مي برند و...“ هشدارداد.
چگون��ه مي توان تصور کرد زنان زنداني که از دسترس��ي به حوائ��ج اولیه زندگي محروم بوده اند، 
و ماه ها و یا س��ال ها در خاموش��ي دائم بسر برده اند و براي فرار از مشکالت زندگي، آسیب هاي 
عاطف��ي و نبود چش��م انداز اجتماعي مرتکب خالف ش��ده اند، بتوانند مج��ددا در جامعه با رفتار 

دیگري حضور یابند؟
--------------------------------------

پي نوشتها
1- این برنامه در داخل زندان پخش شد. بر همین اساس در 30 ژوئن 2003 اولین شبکه تلویزیوني 

ویژه زندان ها افتتاح شد
2- س��ورین واتان ، » پس��رفت در حقوق کار زندانیان « ، مجله Maniere de voir شماره 71 ، 

اکتبر- نوامبر 2003
3- تعداد 60963 زنداني با توجه به تراکم افراد در سلولها که مي تواند به 200% برسد.

4- دیوارهاي زندان هاي شما، آلبي یانا 2002
5- رجوع ش��ود به مقاله ادگار روس��گیس » زندانهاي فرانسه از اکسیون دیرکت تا زندانیان عادي« 

لوموند دیپلماتیک ، ژوئیه 2001
6- زندان مرکزي :محکومین طوالني مدت و کساني که چند بار مرتکب جرم شده اند. دار التادیب: 
متهمان، محکومیني که کمتر از یک سال از محکومیتشان مانده است، حبسگاه: محکومیتهاي رو به 

اتمام و یا کمتر از 3 سال. مراکز کیفري: مراکزي که شامل زندانهاي مختلف هستند.
7- جین اولین اتوود: زنان در زندان: رنج بسیار ، آلبین میشل ، پاریس، 2000

8- 120 خودکش��ي در س��ال 2002 توس��ط مردان وزنان انجام ش��د، که 7 برابر آمار خودکشي در 
خارج از زندان است .

9- فرانسوا هولوت، دبیر سندیکاي س.ژ. ت کارکنان زندان ها در” گزارشي از فعالیتهاي کمیسیون 
قضایي حزب کمونیست فرانسه پاریس، فوریه 2001

http://ir.mondediplo.com/article171.html :منبع

بر اساس نتايج مطالعات 
بني املللي در زندان ها ٢٠ 
% آنان بي س��واد هستند 
حتصي��ات  تنه��ا   %٥٠ و 
تع��داد  دارن��د.  ابتداي��ي 
بس��يار زي��ادي پي��ش از 
زنداني شدن از مشكات 
روانشناختي رجن مي برده 
ان��د. تعداد زنان��ي كه از 
رواني اس��تفاده  داروهاي 
کرده و يا اين گونه داروها 
براي آن ها جتويز گش��ته 
اس��ت از تع��داد م��ردان 
بيشتر است: يعني ٤٥% 

در مقابل ١٨%.
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آپریل 2005
نویسنده: ستیفن گری

برگردان: ویدا امیر مکری
زندان هاي بدون مرز

                                   ایجاد شکنجه گاه 
                                                     در 

                                                         کشورهاي بیگانه
همه گان از به محاکمه کش��یده ش��دن مسئوولین کودتاي 1973 در شیلي و یا عملکرد »نهاد عدالت 
و آش��تي« در مراکش که گواهي ش��اهدان »سال هاي سهمگین« را گرد آوري مي کند شادمان اند. با 
این همه علي رغم این افشاگري هاي دیر هنگام، اعمال شکنجه در سراسر جهان ادامه دارد.  وقایع 
11 س��پتامبر بهانه اي ش��د براي زیر سوال بردن حکومت قانون در کش��ورهاي غربي. در شرائطي 
که ارتش امریکا به مرگ 30 زنداني تحت مراقبت خود در افغانس��تان و عراق اعتراف کرده اس��ت، 
سازمان سیا عملیات »پیمانکاري شکنجه « را با فرستادن زندانیان به سیاه چال هاي کشورهاي شمال 
افریقا و خاورمیانه، که در آن جا اعمال ش��کنجه همچنان معمول اس��ت، ادامه مي دهد.این داستان 
قصه شگفت انگیز هواپیماهاي جت خصوصي اي است که از کشور آلمان به عنوان پایگاه استفاده 
مي کنند. داس��تان آدم ربایي هایي در خیابان هاي اروپا، داس��تان ش��کنجه هایي بدتر از آن چه در 
گوانتانامو و ابو غریب دیده شده است و شخصیت هایي که در آن ایفاي نقش مي کنند عبارت اند 
از وکیالن، جاسوس��ان و افراد مظنون به تروریس��م. و این همه بدین سبب روي مي دهد که همان 
گونه که یکي از مأموران س��ابق س��ازمان مرکزي اطالعات آمریکا یک بار به من گفت: حقوق بشر 

مفهومي است بسیار انعطاف پذیر.
داس��تان مدت کمي پس از یازده سپتامبر در بعد از ظهر هجده دسامبر سال 2001 آغاز مي شود در 
آن هنگام یک وکیل س��وئدي متخصص در امور مهاجرت به نام کیل یونسون )1( تلفني با موکلش 
ک��ه پناه جویي مصري به نام محمد الزري بود مش��غول گفتگو بود. یونس��ون ب��ه یاد مي آورد »که 
ناگهان صدایي ش��نیده ش��د که به الزري مي گفت به گفتگوي تلفني پایان دهد، پلیس سوئد بود که 

آمده بود او را بازداشت کند.«
یونس��ون خواستار آن ش��ده بود که دولت سوئد تضمین کند که درباره تقاضاي پناهندگي الزري به 
سرعت تصمیمي گرفته نخواهد شد. او نگران آن بود که موکلش در صورت بازپس فرستاده شدن 
به قاهره مورد ش��کنجه قرار بگیرد. اما این مورد تبدیل ش��د به سریعترین مورد اخراج از کشور که 
آقاي یونسون در مدت سي سال کار در زمینه پناهندگي با آن روبرو شده بود. الزري و یک مصري 
دیگر به نام احمد اجیزه پنج س��اعت پس از بازداشت ش��ان از فرودگاه بروماي2( استکهلم به هوا 

برخاستند.
راز آن ش��ب که به مدت دو سال پوش��یده ماند، حضور یک هواپیماي آمریکایي در فرودگاه بود و 
حضور یک تیم از مأموران آمریکایي که دو مظنون مصري را تحویل گرفتند، دست ها و پاهاي شان 
را بس��تند، بر تنش��ان روپوش هاي نارنجي رنگ پوشاندند، نوعي ماده مخدر به آنان دادند و سپس 
به درون هواپیما انداختندش��ان.اما این مأموران آمریکایي که بودند. به گفته یونس��ون »آنان سرپوش 
هاي س��یاه رنگ بر س��ر و شلوار جین به پا داش��تند بدون اونیفورم. به توصیف پلیس امنیتي سوئد 
آنان بسیار حرفه اي بودند«. کل این عملیات کمتر از ده دقیقه زمان برد.»روشن بود که پیش از این 

هم چنین کارهایي کرده اند.«
این رویدادها ماه ها مس��کوت نگاه داشته ش��دند. هویت مأموران آمریکایي سرپوش به سر نیز هم 
چنین. اما توجه عمومي فزاینده به این رویداد در س��وئد سبب شد که پارلمان دست به تحقیقي در 
این باره بزند و هم اکنون اس��نادي منتش��ر ش��ده اند که آنچه را در فرودگاه روي داده و نیز هویت 
مأموران را تأیید مي کنند. در یکي از این اسناد، آرن آندرسون)3( مدیر عملیات اخراج از کشور در 
س��ازمان امنیت سوئد افشا نموده است که در آن شب هواپیماي مورد نیاز در اختیار مقامات امنیتي 
قرار داده نش��ده بوده و بدین س��بب مقامات سوئدي به س��یا روي آورده اند. او گفته است »عاقبت 
ما پیش��نهاد دوس��تان آمریکایي مان در سازمان همتاي خود سیا را پذیرفتیم و بدین ترتیب توانستیم 
به هواپیمایي که اجازه پرواز مس��تقیم بر فراز سراسر اروپا را داشت و مي توانست با سرعت بسیار 

حکم اخراج را اجرا نماید، دسترسي پیدا کنیم«
دولت س��وئد به هنگام موافقت با انتقال دو زنداني به مصر کوش��یده بود تضمین هاي دیپلماتیک 
به دس��ت آورد مبني بر این که این دو نفر ش��کنجه نخواهند شد و دیپلمات هاي سوئدي خواهند 

توانست به طور مرتب در قاهره با آنان مالقات کنند.
اما س��وئد هرگز ش��کایت هاي زندانیان را درباره رفتاري که با ایشان شده بود، علني نکرد. مقامات 
دولت به پارلمان و یکي از کمیته هاي سازمان ملل گفتند که زندانیان در این باره شکایتي نداشتند. 
اما در واقع، این دو مرد از همان نخستین باري که در زندان قاهره مالقات شدند، زبان به اعتراض 
به شکنجه هاي شدیدي که تحمل کرده بودند گشودند. یونسون مي گوید که موکلش محمد الزري 
به مدت دو ماه تقریبا پیوسته زیر شکنجه بوده است. او مي گوید: »الزري شکنجه شده بود او را در 
یک س��لول بسیار کوچک و بسیار سرد نگاه مي داشتند و کتکش مي زدند. دردناکترین شکنجه اي 
که او در معرض آن قرار گرفته بود، ش��کنجه الکتریکي بود که طي آن بارها به همه نقاط حس��اس 

بدن او الکترود وصل مي کردند. این کار زیر نظر یک پزشک انجام مي شد.«
موکل آقاي یونس��ون، محمد الزري، اکنون آزاد ش��ده اس��ت. او هیچ گاه قانونا به هیچ جرمي متهم 
نشده است. اما هنوز نه اجازه خروج از مصر را دارد و نه حق دارد به علنا از دوران زندانش سخن 
بگوید. احمد اجیزه هنوز در زنداني در مصر اس��ت. حمیده شلیباي، مادر اجیزه، پسرش را چندین 
ب��ار در زندان مالقات کرده اس��ت. او در مصاحبه اي در قاهره درباره نحوه رفتار با پس��رش به ما 
چنین گفت: » وقتي به مصر رسید، سرپوش به سر و دستبند به دست به ساختماني بردندش  او را 
به تأسیس��اتي زیرزمیني در پایین پله ها هدایت کردند. س��پس بازجویي و شکنجه را شروع کردند. 
وقتي که به س��ؤال ها جواب مي داد با او کاري نداش��تند، ولي همین که در جواب سؤالي مي گفت 

نمي دانم به او شوک الکتریکي وارد مي کردند و کتکش مي زدند. او در یک ماه نخست بازجویي 
برهنه بود. بدون هیچ لباسي حتي یک تکه لباس زیر. تقریبا به حد مرگ منجمد شده بود.«

تأیید این مطلب که مأموران آمریکایي در این مورد س��وئدي نقش داش��ته اند و تأیید ش��کنجه اي 
که در مراحل بعدي انجام ش��ده است، براي نخس��تین بار دلیلي عیني بر امري که از مدت ها پیش 
ظن آن مي رفت به دس��ت داد: این که از یازده س��پتامبر به بعد ایاالت متحده در سازماندهي قاچاق 
زندانیان در س��طح جهان دس��ت داشته است. تحقیقات روزنامه نگاران و مقامات رسمي در سراسر 
جهان این امر را روشن ساخته است که ایاالت متحده به طور مرتب به سازماندهي بازپس فرستادن 
فعاالن سیاس��ي اس��الم گرا به کش��ورهایي در جهان عرب و خاور میانه مشغول بوده است. در این 
مناط��ق روش ه��اي ممنوع در ایاالت متحده در به زندان افکندن و بازجویي این فعاالن امکان اجرا 

مي یابند. این سیستم را برخي » نیابت در شکنجه« نامیده اند.
دس��تگیري و انتقال زندانیان تروریست هاي احتمالي به دس��ت آمریکاییان نه تنها از مناطق جنگي 
افغانستان و عراق، بلکه از سراسر دنیا از جمله بوسني، کروآسي، مقدونیه، آلباني، لیبي، سودان، کنیا، 

زامبیا، گامبیا، پاکستان، اندونزي و مالزي انجام گرفته است.
اصطالح رس��مي اي که س��یا براي این سیستم ساخته اس��ت، » تحویل فوق العاده« 4 است و هنوز 
هیچ مقام رس��مي آمریکایي مش��غول به خدمتي از این سیاست به صورت علني سخن نمي گوید. 
ولي یکي از مقامات سابق سیا که در ماه نوامبر گذشته این سازمان را ترک گفته است، شرح مفصل 
و بي طرفانه اي از عملیات به دس��ت داده است. مایکل شویر)5( که در پایان دهه 1990 سرپرستي 
یک واحد مأمور پیگرد اسامه بن الدن را بر عهده داشته در مصاحبه اي با یک برنامه رادیویي بي بي 
س��ي به نام فایل آن فور )6( تأیید کرده اس��ت که مورد سوئد بخشي از یک سیستم بسیار فراگیرتر 

بوده است.
به گفته ش��ویر »س��یا بدین س��بب روش تحویل را ابداع نمود که در حالي که از کاخ س��فید - قوه 
مجریه – دس��تور رس��یده بود که با القاعده برخورد شود، دست س��ازمان درباره رفتار با تروریست 
هاي دستگیرش��ده بسته بود. رویه دس��تگیر کردن و بردن افراد به کشورهاي ثالث بدین سبب پدید 
آمد که قوه مجریه وظیفه از کار انداختن و متالش��ي کردن س��لولهاي تروریستي و بازداشت کردن 
تروریس��تها را به ما س��پرده بود. و هنگامي که سیا به نوبه خود از سیاست گذار پرسید، مي خواهید 
این ها را کجا ببرید، پاس��خ ش��نید که این کار بر عهده خود شماست. بدین ترتیب ما این سیستم را 
به وجود آوردیم که به کش��ورهایي که در پي متهمان یا محکومان به ارتکاب جرایم هس��تند، یاري 
مي رساند.  این سیستم اجازه مي داد که این افراد را در خارج دستگیر کنیم و به کشوري که در آن 

تحت پیگرد قانوني بودند باز گرداندیم.
یک هواپیماي خصوصي براي افراد مظنون

خانم باربارا اولشانس��کي )7( ، وکیل و از اعضاي مرکز حقوق اساس��ي )8( از جمله کساني است 
که در باره سیستم »تحویل فوق العاده« تحقیق مي کنند، هم با مطالعه موارد مشخص و هم در باره 
نحوه توجیه حقوقي آن. او معتقد است که ایاالت متحده نه فقط کشورهاي ثالث را براي بازجویي 
زندانیان به کار مي گیرد، بلکه زندان هاي برون مرزي خود را نیز که به دست سیا اداره مي شوند، 
بدین منظور به کار مي برد. به گفته اولشانس��کي به مدت بیش از100 س��ال آمریکا فراریان را در 
خارج از قلمرو حقوقي ایاالت متحده دس��تگیر مي نمود و براي دادرس��ي به ایاالت متحده باز مي 
گرداند. رئیس جمهوري س��ابق پاناما، نوریه گا نمونه اي برجسته از این دست بود)9(. این رویه به 

» تحویل « از نوع عادي شهرت داشت.
اما از هنگامي که سیا نبرد با القاعده را آغاز نمود و بویژه از11 سپتامبر به بعد، مفهوم » تحویل فوق 
الع��اده « پدید آمد، که بنا ب��ر آن زنداني را نه براي بازگرداندن به آمریکا ، بلکه براي انتقال دادن به 
جاي دیگر دستگیر مي کنند. خانم وکیل مي گوید » اعمال رویه تحویل در حدود سال 1880 آغاز 
ش��د. ایاالت متحده همواره به هر اقدامي که براي بازگرداندن فرد الزم بود تا او در برابر دادگاهي 
امریکائي محاکمه ش��ود، دس��ت مي زد. هدف این بود که این افراد در یک دادگاه قانوني محاکمه 
ش��وند. امروزه کل این اندیشه واژگونه شده است. اکنون ما تحویل فوق العاده را داریم که معنایش 
این اس��ت که ایاالت متحده مردم را دس��تگیر مي کند و به کشورهایي مي فرستد که در آن جا زیر 
ش��کنجه بازجویي مي ش��وند. افراد به قصد تخلیه اطالعاتي تحویل داده مي شوند بدون این که در 

نهایت دادخواهي اي در کار باشد.
یک کشف شگفت آور درباره تحویل این است که سیا و دیگر سازمان هاي آمریکایي اغلب براي 
انتقال زندانیان از هواپیماهاي جت خصوصي استفاده مي کنند. گزارش سري پروازهاي یکي از این 
هواپیماها به دس��ت من رسیده اس��ت. این هواپیما یک گالف استریم پنج )10( دورپرواز است، که 
به نظر مي رس��د در کانون این آمد و ش��دها باش��د. از سال 2001 به بعد این هواپیما به بیش از 49 

مقصد در خارج ایاالت متحده رفته و به چهار گوشه... ادامه در صفحه )28(
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این کتاب در تابستان سال 1390 منتشر شده و در اختیار عالقمندان و نهادهایی که در زمینه حقوق 
بشر و عدالت انتقالی در افغانستان کار می کنند، قرار داده شده است. 

             "قصه های سیمرغ"
           گزیده داستان

انتش��ارات آرمان شهر در ادامه انتشار سلسله ادبی "سیمرغ" قصه های سیمرغ را منتشر کرده است. 
قصه های س��یمرغ که گزیده ای است از داستانهایی که به جشنواره ادبی جایزه سیمرغ ارسال شده 
بود، روایت زندگی انس��انهایی اس��ت که نه تنها جنگ خانه ها و شهرهای شان را نابود کرده است 
بلکه روح و روان ش��ان نیز زخم هایی عمیق برداش��ته است. این کتاب قصه آدمهایی است که می 
کش��ند و کش��ته  می ش��وند حتی اگر نگران قوت روزانه مورچه های حویلی ش��ان نیز باشند. این 
داس��تان ها روایت از هم گس��یختن روح، آزادی، اخالق و انس��انیت در جامعه انس��انی در شرایط 

جنگی هستند. 
الزم نیس��ت که همه در جنگ شرکت کرده باشند تا بدانند که جنگ خانمان سوز و ویرانگر است. 
این را از خواندن قصه های سیمرغ می توان فهمید چرا که این قصه ها را جوانانی روایت می کنند 
که خود بازیگر جنگ نبودند اما آن را خوب می فهمند. این داستان ها آیینه نسلی است که به جنگ، 

خشونت، و جهان از دریچه تفنگ دیدن "نه" می گوید.
در این مجموعه داس��تان هایی با عنوان س��نگ مفت، گنجشک مفت... از امان پویامک، زن از اسما 
حس��ینی، ماه مثله از غالم رضای صفار، قبرس��تان از فاطمه کرمی و جنگ بود دیگر از حسین شکر 

بیگی آمده است. 
این کتاب 86 صفحه ای، تابس��تان1390 در 1000 جلد از س��وی انتش��ارات آرمان شهر در اختیار 
عالقمندان قرار گرفته است. پیشتر نیز کتابهای "پرسیمرغ" و "سیمرغ، سی مرغ فرزانه" گزیده اشعار 

جشنواره ادبی جایزه سیمرغ از سوی همین ناشر منتشر شده است.   

        شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان
کتاب ش��صت سال تاریخ انگاری در افعانستان به تازگی از سوی انتشارات 
آرمان ش��هر منتشر شده اس��ت. این کتاب ماحصل هفتادو دومین گفتگوی 
بنیاد آرمان شهر با عنوان شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان است. این 
برنامه به مناس��بت ختم دور دوم برنامه »بازخوانی تاریخ معاصر افغانس��تان 
برگزار شد که از یک سال قبل بدین سو توسط بنیاد آرمان شهر با همکاری 

انستیتوت فرانسوی افغانستان
 هر هفته با حضور 

جمعی از دانش��جویان و جوانان برگزار می شد. در این کارگاه جوانان کرونولوژی تاریخی شصت 
س��ال اخیر افغانس��تان یعنی  از دهه آخر پادشاهی ظاهر شاه تا ختم دهه اول قرن بیست و یکم را با 
رویکردی حقوق بش��ری بررس��ی کردند. کوتاه ترین تعریف از کرونولوژی: »منظم کردن و چینش 
وقایع از ابتدا به انتها یا برعکس آن« اس��ت. در این برنامه آقایان س��خی منیر )رییس آرشیف ملی(، 
دکترصاحبنظرمرادی)پژوهش��گر در عرصه تاریخ( و آقای علی امیری )اس��تاد دانش��گاه( سخنرانی 
کردند و هر یک از منظری تاریخ نگاری در افغانستان را که در اغلب مواقع تحت تاثیر مولفه هایی 
چون تفکرات قوم محورانه و منافع قبیله گرایانه بوده اس��ت تا جایی که تاریخ واقعی این سرزمین 

را مخدوش ساخته اند، به چالش کشیده اند. 
شناسنامه کتاب:

شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان )گفتگوی 72(
گردآوری، ویرایش و انتشار: بنیاد آرمان شهر

طرح جلد و برگ آرایی: روح االمین امینی
تایپ: کبیر احمدنشاط و سیدجواد دروازیان 

چاپ اول: 1390 خورشیدی
شمارگان: 1000جلد 

کتاب های تازه آرمان شهر
          نویسندگان بی مخاطب، مخاطبین بی نویسنده

نویسندگان بی مخاطب و مخاطبین بی نویسنده اشاره دارد به بحران کتاب و کتابخوانی در افغانستان 
و عنوان کتاب جدید انتشارات آرمان شهر است که به تازگی منتشر شده. بنیاد آرمان شهر که از 5 
س��ال بدین سو ماهانه جلسات گفتگویی را برای بررسی عمیق مسایل و مفاهیم مرتبط با شرایط و 
بافت جامعه افغانس��تان برگزار می کند، ش��صت و ششمین برنامه گفتگوی خود در کابل و هفتاد و 
پنجمین جلس��ه گفتگوی خود در ش��هر هرات را به موضوع فوق اختصاص داده بود. در این کتاب 
که متن سخنرانی های ایراد شده در این برنامه ها ارایه شده است، سعی شده تا به بحران کتاب در 

افغانستان پاسخ شایسته ای ارایه شود. 
در این کتاب خانم نانس��ی دوپره )افغانستان شناس( با نگاهی گذرا به گذشته فرهنگي-ادبي کشور 
از نویسندگان بزرگي مثل خواجه عبداهلل انصاري، فردوسي، عایشه دراني و... یاد کرده و اشاره می 
کنند که جنگ نتوانست ادبیات و نویسندگان را نابود کند. نویسندگاني که مهاجر شدند محافل شعر 

خواني، جلسات نقد ادبی و... برگزار کردند و این باعث شد که افت ادبی پدیدار نگردد.
اس��تاد رهنورد زریاب با نقد وضعیت موجود و با اش��اره به نقش مدرس��ه ها، خانقاه ها و ادبیات 
عرفان��ی در ایج��اد ارتباط بین ش��عرا و ادبا با توده مردم از کارکرد نهاده��ای امروزی که چنین امر 
خطیری را به فراموش��ی س��پرده اند انتقاد کرده است. در بخش های بعدی نیز آقایان جالل نورانی 
و محمد حس��ین محمدی نه تنها به بحران مخاطب که به بحران نویس��ندگی و نش��ر نیز اش��اراتی 

داشته اند.
در ادامه این کتاب مباحثی که در همین زمینه و در گفتگوی 75 در ش��هر هرات مطرح ش��ده است 

را می خوانیم. آقای ش��عیب غوریانی )استاد دانشگاه( 
ارتباط بین اندیشه و معرفت را با مفهومی به نام کشور 
مرتبط دانسته و می گوید از آن جا که چنین مفهومی 
در نزد ما وجود ندارد لذا اندیشه و معرفت و ساختار 

ذهنی انسان این سرزمین نیز دچار نقصان است.
خان��م خال��ده خرس��ند نویس��نده جوان ب��ه تفاوت 
برداش��ت انس��ان دیروز و ام��روز از مفاهیمی چون 
حکمت و کتاب اشاره می کند و آقای عتیق اروند نیز 

جغرافیایی،  موقعیت 
تاریخ��ی،  س��ابقه 
اقتصادی و  ش��رایط 
سیاس��ی  های  کنش 
از عوام��ل اصلی  را 
نابس��امانی در ای��ن 
و  کرده  ذک��ر  حوزه 
بحث خود را در این 

راستا پیش می برد.
 130 کت��اب  ای��ن 
برگی تابستان 1390 
فارس��ی  زبان  به دو 
توسط  انگلیس��ی  و 
انتشارات آرمان شهر 

منتشر شده است. 

        داکتران حقوق بشر، حقیقت یابی و نقش علوم طب عدلی

انتشارات آرمان شهر اخیرا کتاب جدیدی را در زمینه عدالت انتقالی و حقوق بشر با عنوان "داکتران 
حقوق بشر، حقیقت یابی و نقش علوم طب عدلی" منتشر نموده است. این کتاب در بردارنده تمام 
مباحثی است که در کنفرانسی با عنوان "حقیقت یابی و نقش علوم طبی" توسط سازمان دوکتوران 

حقوق بشر در ماه اکتبر در کابل برگزار شد. 
در این کتاب عینیت و ش��فافیت طب عدلی به عنوان وس��یله ای دقیق و قابل اثبات برای جنایات 
گذشته معرفی شده که در آغاز روند حساب دهی ملی الزم است. این کتاب در چهار بخش تنظیم 
ش��ده است. بخش اول آن به "بررس��ی اجمالی عدالت انتقالی در افغانستان و رویکردهای محلی و 
مقایس��ه ای" می پردازد. در این بخش پیشینه تالش های عدالت انتقالی در افغانستان، صدای مردم 
افغانس��تان برای حقیقت یابی و پاس��خگویی و رویکرد بین المللی و مقایس��ه ای به عدالت انتقالی 
آمده اس��ت. بخش دوم اختصاص دارد به "علوم عدلی )طب عدلی( مستند سازی حقیقت و ایجاد 
ظرفیت محلی و ثبات" که ش��امل مباحث مس��تند سازی و حفاظت از گورهای دسته جمعی، ایجاد 
ظرفیت عدلی )طب عدلی( در افغانستان و آموزش دانشمندان محلی طب عدلی است. بخش سوم 
مباحث مطرح شده در گروه های کاری و پیشنهادات هر گروه را منعکس می کند و بخش چهارم 

نیز اختصاص دارد به نتایج حاصله و پیشنهادات نهایی این کنفرانس. 
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ادامه از صفحه )26(
زندان های بدون مرز...

 جهان س��ر کشیده است. از جمله مي توان از سفرهاي مکرر آن به اردن ، مصر، عربستان سعودي، 
مراکش و ازبکس��تان نام برد. در هم��ه این مقصدها ایاالت متحده به اعاده زندانیان به کش��ورهاي 

متبوع شان پرداخته است.
ردیابان از این هواپیماي س��فید رنگ عکس گرفته اند. به غیر از ش��ماره هواپیمایي کشوري آمریکا 
عالمت دیگري بر خود ندارد و این شماره تا همین اواخر » ان 379 پ« بود. من اسنادي دیده ام که 
نش��ان مي دادند که در دسامبر سال 2001 در سوئد براي جابجا کردن دو تبعه مصر، همین هواپیما 
به کار رفته است. این هواپیما همچنین در اکتبرسال 2001 در کراچي پاکستان، هنگامي که شاهدان، 
گروهي از مردان نقاب پوش را دیدند که یک مظنون دیگر به تروریس��م را درون هواپیمایي که به 

سوي اردن در حال حرکت بود، مي انداختند، دیده شده است.
به گفته رابرت بائر )11(، یک مأمور مخفي سابق سیا، که گزارش پروازها را دیده است ، هواپیماي 
جت گلف استریم به طور قطع در تحویل زندانیان نقش دارد. او مي گوید مقصد نهایي این پروازها 
مکان هایي اند که ش��کنجه در آن ها اعمال مي ش��ود. بائر که تا زمان خروجش از سازمان در میانه 
دهه 1990 ، به مدت 21 س��ال در خاور میانه، براي س��یا کار کرده است، مي گوید که هواپیماهاي 
غیرنظامي از این دست براي سازمان مفید بودند، چون نشانه هاي نظامي بر خود نداشتند. »همچنین 
این ها را مي توان به نام شرکت هاي غیرواقعي به حرکت در آورد. مي توان به سرعت آن ها را به 
راه انداخت. اگر شناسایي شدند، مي توان در عرض یک شب آن ها را از کار انداخت و پیاده شان 
کرد. اگر الزم ش��د، مي توان هواپیماي دیگري جانش��ین آن ها کرد. این کارها همه به طور عادي و 

معمولي انجام مي شوند.«
به نظر بائر تحویل، تنها فرس��تادن تروریس��ت ها به کش��ورهایي مانند مصر به قصد محبوس نگاه 
داش��تن آنان در زندان هاي آن جا نیس��ت، بلکه گاه به معناي ناپدید ساختن کامل آن ها نیز هست. 
هر کش��وري در این زمینه ارزش ویژه خود را دارد. او مي گوید » اگر زنداني را به اردن بفرس��تید 
بهتر بازجویي خواهد ش��د. اگر مثال به مصر بفرس��تیدش احتمال این هس��ت که دیگر هیچ وقت 
دوباره چش��متان به او نیفتد. در سوریه نیز وضع به همین منوال است«. کشورهایي مانند سوریه در 
ظاهر دش��منان ایاالت متحده هستند، اما در جنگ پنهان علیه فعاالن اسالم گرا، آنان همچنان متحد 
امریکا باقي مانده اند. »در خاور میانه یک اصل س��اده وجود دارد، دش��من دشمن من، دوست من 
اس��ت. کارها این طور انجام مي ش��وند. همه این کش��ورها به نحوي گرفتار بنیادگرایي اسالمي و 
اس��الم سیاسي اند«. چندین سال بود که س��وري ها به ایاالت متحده پیشنهاد همکاري در مبارزه با 
اسالم گرایان را داده بودند. »دست کم تا 11 سپتامبر این پیشنهادها رد مي شدند. ما کال از مصري 
ها و س��وري ها پرهیز مي کردیم، چرا که آنان بس��یار خش��ن و بي رحم بودند«. بائر بر این گمان 
اس��ت، که س��ال ها است که س��یا به انحا گوناگون به تحویل زندانیان مي پردازد، اما از 11 سپتامبر 
ب��ه بع��د ابعاد قضیه بکلي تفاوت کرده و به صورت فراگیر و سیس��تماتیک درآمده اس��ت. به گفته 
بائر احتماال صدها نفر به دس��ت ایاالت متحده گرفتار و به زندان هاي خاور میانه گس��یل شده اند. 
ش��مار این زندانیان از ش��مار آناني که به گوانتانامو فرستاده شده اند، بیشتر است. »او مي گوید 11 
س��پتامبر توجیهي شد براي به دور افکندن کنوانسیون ژنو. پایان آن چه ما در مغرب زمین به عنوان 

حکومت قانون مي شناختیم.«
از دیدگاه برخي از مدافعان » تحویل« ، در درون دولت ایاالت متحده، هدف از این کار تنها ریشه 
کن کردن تروریسم است. دیگر براي ایاالت متحده اهمیتي ندارد که بعد از پس فرستادن زنداني یا 
مظنون به تروریس��م مثال به مصر چه روي مي دهد. اما مورد یک مظنون اس��ترالیایي به نام ممدوح 
حبیب، دال بر این اس��ت که جمع آوري اطالعات نیز یکي از اهداف عملیات » تحویل « اس��ت. 
اطالعاتي که ممکن است با اعمال شکنجه هایي که مأموران آمریکایي حق دست یازیدن بدان ها را 
ندارند، جمع آوري شوند. حبیب مدیر یک کافي شاپ در شهر سیدني استرالیا بود، که یک ماه پس 
از 11 س��پتامبر در پاکس��تان در نزدیکي مرز افغانستان دستگیر شد. حبیب اگر چه تبعه استرالیا بود، 
مدت کمي پس از دستگیري، به مأموران آمریکایي تحویل داده شد و اینان او را با هواپیما به قاهره 
بردند. وکیل آمریکایي او پروفسور جو مرگالیس)12( از اعضاي مرکز دادگستري مک آرتور )13( 

در دانشگاه شیکاگو شرح مي دهد که حبیب به مدت شش ماه پیوسته شکنجه شده بود.
مرگالی��س مي گوید »این ش��کنجه به بیان در نمي آید. آقاي حبی��ب توصیف مي کند چگونه مرتبا 
مورد ضرب و شتم قرار مي گرفته .او را به درون اتاقي مي برده اند و دستبند مي زده اند و اتاق را 
به تدریج پر از آب مي کرده اند تا هنگامي که آب درس��ت به زیر چانه اش مي رس��یده. مي توانید 
تصور کنید که با علم به این که توانایي گریختن ندارید، این کار چه وحش��تي مي تواند در ش��ما 
ایج��اد کند. یک بار دیگر او را از دی��واري آویخته اند. زیر پایش طبلي بوده که از میان آن میله اي 
فلزي گذرانده بودند. هنگامي که از طبل جریان برق عبور مي داده اند او تکاني مي خورده و ناچار 
پاهایش جا به جا مي شده اند، و آویخته از دستها بر جاي مي مانده است. آن قدر این کار را تکرار 
مي کردند که او از هوش مي رفته.« به گفته مرگالیس »با چنین بازجویي اي حبیب به همکاري اش 

با القاعده اعتراف نمود و هر سندي را که پیش رویش گذاشتند بي درنگ امضا کرد.«
س��پس حبیب دوباره در اختیار مقامات آمریکایي گذاشته شد. او نخست به افغانستان پس فرستاده 
شد و سپس به گوانتانامو فرستادندش و در این مرحله اعتراف نامه هایي که در مصر امضا کرده بود 
در دادگاه هاي نظامي علیه او مورد استفاده قرار گرفتند. به گفته مرگالیس دادگاه هاي بازنگري در 
مقام جنگجو یان )14( ادله به دست آمده در مصر را مبناي تصمیم خود بر در بازداشت نگاه داشتن 
آق��اي حبیب قرار دادند. پس از اعتراض هاي علني مرگالیس و دیگران به ش��کنجه ش��دن حبیب 
عاقبت در ژانویه او را از گوانتانامو آزاد کردند و با هواپیما به کشورش استرالیا باز گرداندند. دولت 
اس��ترالیا اعالم داشت که هیچ دادخواستي علیه او صادر نخواهد شد. گرچه مقامات امنیتي همچنان 

او را به هم دستي با القاعده متهم مي نمایند.
بیش��تر زندانیاني که ایاالت متحده به زندان هاي خاور میانه فرس��تاده اس��ت، امکان آن را ندارند 
که داس��تان خود یا رفتاري را که با ایش��ان در زندان شده اس��ت، برمال کنند. اما یک تبعه کانادا که 
آمریکاییان به زنداني در س��وریه تحویلش داده بودند، اکنون آزادي س��خن گفتن دارد. داس��تان او 
تأییدي اس��ت بر این ادعا که زندانیان به خارج فرس��تاده مي ش��وند تا در آن جا مورد پرسش قرار 
گیرند. به قول یک وکیل وقتي که از راه مي رس��ند یک دس��تورالعمل بازپرس��ي هم همراهش��ان 

است.
ماهر ارار یک تکنیس��ین تلفن همراه از اهالي ش��هر اتاواي کاناداس��ت. در سپتامبر سال 2002 او از 
تعطی��الت در تونس به کش��ور خود باز مي گش��ت و قرار بود که هواپیمای��ش را در فرودگاه جي 
اف ک��ي نیویورک ع��وض کند.)15( او بارها از آمریکا دیدن ک��رده و در آن جا کار کرده بود و به 
همین سبب انتظار نداشت که دردسري برایش پیش بیاید. اما او را به کناري کشیدند و به یک اتاق 
بازجویي و س��پس به بازداشتگاه اداره مهاجرت موس��وم به بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلي)14( 

بردند.
روش��ن شد که دلیل بازداش��ت او اطالعاتي مي باش��د که کانادا در اختیار ایاالت متحده قرار داده 
است. کانادا خود مشغول تحقیقاتي سري درباره یک مظنون به تروریسم در اتاوا بود. چنین به نظر 
مي رس��ید که آقاي ارار یک بار نام این مرد را به عنوان آش��نایي که در صورت ضرورت بتوان با 
او تماس گرفت، در قرارداد اجاره یک آپارتمان ذکر کرده بوده اس��ت . ماهر ارار اگر چه در اصل 
تابعیت س��وري داش��ت اما شهروند کانادا نیز بود و هفده سال مي شد که در این کشور زندگي مي 
کرد. بنابراین او از این که باید به این پرسش ها در نیویورک پاسخ دهد، متعجب بود . در حالي که 

مسأله را مي شد به راحتي در کشور خود او، در اتاوا، فیصله داد.
دوازده روز پس از نخس��تین بازداش��ت در جي اف کي، ارار را در ساعت سه بامداد بیدار کردند تا 
ب��ه او بگویند که از آمریکا به جاي دیگري منتقل مي ش��ود. او را ب��ا خودرو به نیوجرزي بردند و 
همچنان در زنجیر، سوار یک هواپیماي جت خصوصي کردند. »وقتي که من را سوار این هواپیماي 
ج��ت خصوص��ي با صندلي هاي چرمي اش کردند، به فکر افتادم که مگر من کیس��تم که با من این 
طور رفتار مي کنند. یعني این قدر براي شان اهمیت دارم؟ چه نوع اطالعاتي مي توانم در اختیارشان 
بگذارم؟ فکر کردم این جا چه خبر اس��ت؟ وقتي ش��ام لذیذ و مفصلي هم به من دادند، به یاد سنت 
عید قربان افتادم که در آن پیش از سر بریدن گوسفند قرباني به او غذا مي دهند. تمام مدت در این 
فکر بودم که چه کار کنم که شکنجه ام ندهند. چون فهمیده بودم که تنها دلیل فرستادن من به آن جا 

این است که براي کسب اطالعات شکنجه ام بدهند.  صد در صد از این موضوع مطمئن بودم.«
هواپیما پس از دو توقف براي س��وخت گیري به امان در اردن رس��ید و سپس او را از راه زمیني به 
مرکز پلیس مخفي سوریه در دمشق بردند. ارار مي گوید که در آن جا او را در سلولي کمي بزرگتر 
از یک تابوت جاي دادند و به مدت بیش از ده ماه در همان جا نگاه داش��تند. نگراني او از ش��کنجه 

شدن به زودي به حقیقت پیوست.
» بازجو پرسید مي داني این چیست گفتم بله کابل است و او گفت دست راستت را باز کن. دست 
راس��تم را باز کردم و او دیوانه وار مرا زد. درد آن قدر ش��دید بود که من شروع به گریه کردم. بعد 
او به من گفت دس��ت چپم را باز کنم و من بازش کردم و ضربه او به جاي دس��ت به مچم خورد. 
بع��د از من س��وال هایي کرد. وقتي فکر مي کرد حقیقت را نمي گوی��م دوباره مي زد. گاهي وقت 
ها من را یکي دو س��اعت در اتاقي مي گذاش��ت که در آن صداي کساني را که زیر شکنجه بودند، 

مي شنیدم.«
ماهر ارار س��ه روز مانده به یک س��ال پس از زنداني شدن در س��وریه آزاد شد و با هواپیما به اتاوا 
بازگردانده ش��د. نه در س��وریه و نه در کانادا او هرگز رس��ما و قانونا مورد اتهام قرار نگرفت. در 
کانادا مورد او اعتراض هاي گس��ترده سیاس��ي برانگیخت و اکنون یک تحقیق دولتي در این زمینه 

در حال انجام شدن است.
ارار نیز مانند بس��یاري دیگر از قربانیان امروزي ش��کنجه، اثري از جراحت جسماني بر خود ندارد. 
بازجویان حرفه اي زرنگتر از آنند که چنین آثاري بر جاي بگذارند. زخم هاي ارار بیش��تر روحي 
اند با وجود این الکس نیو )15( رئیس عفو بین الملل در کاناد مجاب ش��ده که ارار درباره رفتاري 
که با وي ش��ده، راس��ت مي گوید. » به چند دلیل باور مي کنم.  من به تفصیل با او مصاحبه کرده 
ام.  در طي این همه سال که از همکاري من با عفو بین الملل مي گذرد، بارها با رهایي یافتگان از 
شکنجه، این جا در کانادا، در اردوگاه هاي پناهندگان مصاحبه کرده ام . با کساني که تازه از زندان 
رها شده بودند و به نظرم مي آید که آن چه بر او گذشته با چیزهایي که من در مصاحبه هاي دیگر 

دیده و آموخته ام هم خواني دارد و باور کردني است.«
چه کس��ي مس��وول این سیس��تم » تحویل فوق العاده « اس��ت و کدام یک از صاحبان قدرت در 
واش��ینگتن اجازه آن را صادر کرده اس��ت. من به شهر فالز چرچ )16( در ویرجینیا که محل اقامت 
مایکل ش��ویر است، رفتم تا از او اطالعات بیشتري درباره تاکتیک هاي جنگ علیه تروریسم بگیرم 
و بپرس��م چرا به هنگام ریاس��ت او بر واحد اسامه بن الدن در س��یا، تاکتیکي به نام » تحویل« علیه 
القاعده ایجاد ش��د. ش��ویر اغلب با صراحت بس��یار اظهار عقیده کرده است. او هنگامي که در سیا 
کار مي کرد با نام مستعار » ناشناس« دو کتاب انتقادآمیز درباره القاعده نوشت. عنوان دومین کتاب 
تکبر امپراتوري )17( اس��ت. اما هرگز با چنی��ن صداقت و بي طرفي اي درباره موضوعي چنین پر 

اهمیت سخن نگفته بود.
ش��ویر تأکید مي کند که ت��ک تک عملیات » تحویل« با تأیید حقوقدانان انجام مي ش��ده اند. » در 
س��ازمان مرکزي اطالعات یک حوزه حقوقي بزرگ هس��ت. یکي از بخش هاي وزارت دادگستري 
به کار تفس��یر حقوقي در ارتباط با کارهاي اطالعاتي مي پردازد. و یک تیم حقوقي نیز در ش��وراي 

 ملي امنیت مش��غول به کار اس��ت. در تمام موارد این حقوقدانان به نحوي نقش خود را ایفا کرده 
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اند و امضاي خود را پاي اس��ناد رس��یدگي به موضوع گذاشته اند. این اندیشه که این عملیات خود 
سرانه و نتیجه خیال پردازي هاي یک نفر است، به کلي پوچ است«. او به یاد مي آورد که هنگامي 
که در زمان ریاستش بر واحد بن الدن، چنین عملیاتي را سازماندهي مي کرد، قدرت تصمیم گیري 
با مدیر اطالعات مرکزي یا معاون او بود. » بنابراین مس��ووالن ش��ماره یک و دو جامعه اطالعاتي 

بودند که سند نهایي را امضا مي کردند.«
خطر بدرفتاري نباید به برانگیخته شدن احساسات بیانجامد

شویر مي گوید که در تک تک مواردي که عملیات تحویل انجام مي شد، او به اطمینان کامل رسیده 
بود که »افراد مزبور اس��تحقاق آن را نداش��تند که زندگي آزاد در اجتماع داش��ته باشند«. اما »اشتباه 
همواره پیش مي آید و ممکن اس��ت بي گناهاني هم گرفتار ش��وند. در کار جاسوس��ي و اطالعاتي 
محال است که هیچ اشتباهي رخ ندهد. کار هرگز تفنني و از سر بي قیدي انجام نمي شد. موضوع 
بي اندازه جدي بود. اگر اش��تباه کرده بودیم، کاري نمي ش��د کرد. اما ش��واهد و مدارک راهنماي 

عمل ما بودند.«
هنگامي که از شویر درباره خطر شکنجه شدن این افراد پرسیدم، او چندان دستخوش دو دلي نشد. 
» لب مطلب این است که جمع آوري کساني که اطمینان دارید در عملیاتي که ممکن بوده به کشته 
شدن آمریکاییان بیانجامد، نقش داشته اند، یا مي خواسته اند در آن ها نقشي بر عهده بگیرند، کاري 
ارزنده اس��ت« پرس��یدم حتي اگر احتمال شکنجه شدنش��ان برود؟ پاسخ داد »ما نبودیم که آن ها را 
ش��کنجه مي دادیم و به نظر من این تصویري که ما از ش��کنجه در مصر و عربستان سعودي ترسیم 
مي کنیم، تا حد زیادي متأثر از جلوه هاي هالیوودي است. ریاکارانه است که درباره رفتار مصریان 
با کس��اني که تروریست هستند، ابراز نگراني کنیم. اما رفتار اسرائیلي ها را با کساني که در اسرائیل 
تروریست تلقي مي شوند، محکوم نکنیم. حقوق بشر مفهومي بسیار انعطاف پذیر است. این مفهوم 

بستگي به آن دارد که در یک روز معین تا چه اندازه مي خواهید ریاکاري به خرج دهید.«
براي این که انصاف را در حق شویر رعایت کرده باشم، باید بگویم که این احتمال که »تحویل« به 
عنوان یک تاکتیک دراز مدت در نظر گرفته شود مایه دل نگراني اوست. از یک دیدگاه استراتژیک 
او بر آن است که رژیم هایي مانند مصر و اردن، از جمله دالیل به وجود آمدن فعالیت اسالم گرایانه 
هس��تند. بنابراین از نظر اس��تراتژیک همکاري نزدیک با این رژیم ها بي معني است. »دستگیري هر 
یک از این زندانیان یک موفقیت تکنیکي به ش��مار مي رود. اما از نظر اس��تراتژیک ما بازنده ایم و 

یکي از دالیل اصلي این شکست پشتیباني مان از دیکتاتوري هاي جهان اسالم است.«
اما او مي گوید که کار دیگري با این زندانیان نمي شود کرد. گزینه هاي ایاالت متحده بسیار محدود 
اند. سیاستمداران نمي خواهند که تروریست ها به ایاالت متحده بازگردانده شوند، تا در دادگاه هاي 
آمریکا به کار آن ها رس��یدگي ش��ود. »ما در بس��یاري از موقعیت هایي که در سراسر دنیا درگیر آن 
ها هستیم، انتخاب چنداني نداریم. و گاه ناچاریم با ابلیس همدست شویم«. تا هنگامي که سیاست 
گزاران آمریکایي تکلیف مس��أله رفتار با زندانیان را در چارچوب نظام حقوقي آمریکا تعیین نکرده 

اند، سیا چاره اي ندارد »جز آن که آن چه را که با امکانات موجود شدني است، انجام دهد.«
بنا بر تخمین ش��ویر، ش��مار کل تروریست هاي سني تحویل داده شده به دست سیا در حدود 100 
نفر است. اما دیگران از جمله رابرت بائر بر آنند که شمار آن ها بسیار بیشتر است. آنان بر این گمان 
اند که در جهان پس از 11 سپتامبر وزارت دفاع آمریکا تحت ریاست دانلد رامزفلد هم به نوبه خود 
وارد کار جابجا کردن زندانیان در اطراف و اکناف دنیا شده است و نظامیان آمریکایي صدها زنداني 

را به زندان هاي خاور میانه منتقل کرده اند.
هم وزارت دفاع و هم س��یا از سخن گفتن از سیستم » تحویل« و توجیه آن خودداري مي کنند. در 
عوض من با خانم دنیل پلتکا)18( نایب رئیس انس��تیتوي امریکن اینترپرایز )19( که یک مؤسس��ه 
تحقیقات��ي هم فکر و هم جهت با دولت بوش اس��ت، صحبت ک��ردم .او پیش از این کارمند عالي 
رتبه کمیته روابط خارجي س��نا بوده اس��ت. او مي گوید »من چندان هوادار شکنجه نیستم«. روش 
س��وریه و مصر در اداره زندان ها یا نظام امنیتي ش��ان را نیز تأیید نمي کند. او مایل نیس��ت تاکتیک 
ه��اي این کش��ورها را از هم��ه نظر تأیید کند، با وجود این مي افزای��د : » بدبختانه گاهي در جنگ 
ضرورت ایجاب مي کند، دس��ت به کارهایي بزنیم که انزجار بیش��تر انسان هاي خوب و شریف را 
برمي انگیزند. منظور من این نیس��ت که ایاالت متحده به طور عادي دس��ت به چنین کارهایي مي 
زند. چون فکر نمي کنم با هیچ معیاري بتوان گفت که این رویه به صورت عادي و معمولي در آمده 
است. با وجود این اگر در یک زمان معین ضرورتي مطلق، کشف کردن چیزي را ایجاب کند، باید 

آن را کشف کرد و این کار را نمي توان در تفریح گاه هاي ویژه سالمندان انجام داد.«
اما از جنبه اخالقي و تاکتیکي گذشته، این عملیات از نظر قانوني چه حکمي دارند. پلتکا مي گوید 
که چون حقوقدان نیست نمي تواند به چنین پرسش هایي پاسخ دهد. بنا بر کنوانسیون منع شکنجه 
س��ازمان ملل متحد که به تصویب ایاالت متحده و تأیید پرزیدنت بوش هم رسیده،» چنانچه دالیل 
محکمي وجود داشته باشد که فردي در کشوري در معرض خطر شکنجه قرار خواهد گرفت، هیچ 
دولتي نباید آن فرد را به سوي آن کشور اخراج نماید و یا به آن کشور باز گرداند و یا مسترد دارد«. 
هر ساله وزارت امور خارجه ایاالت متحده نقض حقوق بشر و شکنجه در کشورهایي مانند مصر، 
سوریه و عربستان سعودي را به تفصیل گزارش و محکوم مي کند. به عنوان مثال در گزارش سال 

گذشته درباره کشور مصر، » شکنجه امري عادي و مداوم توصیف شده است.«
با این تفاصیل چگونه مي توان » تحویل« را امري قانوني دانس��ت. پاس��خ این پرسش را کسي نمي 
داند. هیچ کس در وزارت دادگس��تري در این باره حرف��ي براي گفتن ندارد. بنا بر این فعال توجیه 
حقوقي آمریکاییان براي این امر جزء اس��رار دولتي اس��ت. اما ش��انه خالي کردن مقامات رس��مي 
واش��ینگتن از دفاع از»تحویل« احتماال با خطر فزاینده اجبار به حساب پس دادن در برابر دادگاه ها 
بي ارتباط نیس��ت. گذش��ته از خطر تعقیب قانوني در دادگاه هاي آمریکا، تحقیقات قضایي درباره 
چند آدم ربایي انجام ش��ده به دست س��یا در خاک اروپا آغاز شده است. آلمان یکي از پایگاه هاي 
عملیاتي هواپیماهاي جتي بوده است که سیا براي تحویل زندانیان به کار برده. برنامه هاي پروازي 

که من دیده ام، نش��ان مي دادند که هواپیماي جت گلف استریم و یک بویینگ 737 دیگر که براي 
تحویل به کار رفته بود، بارها در فرودگاه فرانکفورت توقف کرده اند.

آدم ربایي آمریکایي در ایتالیا
در آلمان یک تحقیق قضایي درباره مورد خالد المصري یک شهروند آلماني ساکن شهر اولم )20(، 
که مدعي اس��ت در روز 31 دسامبر سال 2003 در شهر اس��کوپیه )21(کشور مقدونیه ربوده شده، 
در جریان است. او ادعا مي کند که سه هفته پس از ربوده شدن با هواپیما به افغانستان منتقل شده 
و به زنداني آمریکایي برده ش��ده که در آن جا بارها مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته است و عاقبت 
چه��ار ماه بعد آزاد ش��ده و در کنار جاده اي در کش��ور آلباني رهایش ک��رده اند. در آغاز ادعاهاي 
او ب��ه نظ��ر دیوانه وار و باورنکردني مي آمدند. اما برنامه ه��اي پروازي که از منابعي در هواپیمایي 
به دس��ت من رسیده اند، دالیل روش��ني به دست مي دهند، مبني بر این که در روز 23 ژانویه سال 
2004 ، بویینگ 737 س��یا براي انتقال او به اس��کوپیه به کار رفته است. اسناد من نشان مي دهند که 
هواپیما از مایورکا به اس��کوپیه رفته اس��ت و از آن جا المصري را پس از توقفي در بغداد، به کابل 
برده اس��ت.  چنین ش��واهدي ممکن است سازمان سیا را در رابطه اش با همتایان آلماني در موضع 
دش��واري قرار دهد. چرا که آلماني ها ممکن است ناچار شوند مورد المصري را به عنوان یک آدم 

ربایي خالف قانون ارزیابي کنند.
در ایتالیا نیز اکنون تحقیقي قضایي درباره ربوده شدن یک فرد مظنون به فعالیت در القاعده در روز 
روشن در شهر میالن در جریان است. ظن آن مي رود که مأموران آمریکایي به طرزي باورنکردني 
ب��دون هیچ اجازه قانون��ي یک مظنون را در خیابان هاي یکي از نزدیکترین متحدان اروپایي ش��ان 

دستگیر کرده باشند.
در نیمروز 16 فوریه س��ال 2003 یک مصري به نام ابو عمر در خیابان گوئرزوناي )22( میالن طي 
آن چه که قرار بود، یک پیاده روي ده دقیقه اي از خانه اش تا مس��جد محل باش��د، ناپدید شد. یک 
ش��اهد عیني مي گوید که س��ه مرد سفیدپوس��ت که کامیوني را در پیاده رو نگاه داشته بودند او را 
دس��تگیر کرده اند. مقامات ایتالیایي ابوعمر را تحت نظر داش��ته اند، اما داشتن هر گونه نقشي را در 
ناپدید شدن او انکار مي کنند. ظن آن مي رود که او را مأموران آمریکایي گرفته و به پایگاه هوایي 

آمریکایي آویانو )23( برده و با هواپیما به مصر منتقل کرده باشند.
آرماندو اس��پاتارو )24( معاون دادس��تان میالن و قاضي مس��ؤول تحقیق در این مورد، فعال از متهم 
کردن آمریکاییان خودداري مي کند. اما این مورد را به عنوان یک آدم ربایي مورد بررس��ي قرار مي 
دهد و اطمینان دارد که ابوعمر اکنون در مصر اس��ت. از او پرس��یدم اگر روشن شود که آمریکاییان 
در این کار دس��ت داش��ته اند آیا این عمل جرم به حساب خواهد آمد. او در پاسخ گفت اگر چنین 

باشد این عمل نقض شدید حاکمیت ایتالیا و مطلقا غیر قانوني است.
-----------------------------------------------
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آرمان شهر منتشر کرده است
• کاروان هزار و یک شعر برای افغانستان، زمستان 1382

• کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان، بهار 1382 خورشیدی
• کاروان مهر )ویژه جوانان(، بهار 1382 خورشیدی

• شعر برای صلح، )تاجیکستان، سریلیک(، تابستان 1382 خورشیدی
• تجلیل از احمد شاملو: وجدان آگاه شعر جهان، قوس 1385خورشیدی 

• شهروند کیست، چه وظایف و اختیاراتی در مقابل دولت و جامعه دارد؟ قوس 1385 خورشیدی 
• نقش شهروندان در حقیقت یابی و عدالت جویی، قوس 1385 خورشیدی 

• عدالت اجتماعی در اسالم: سیستم های دولت داری و مکاتب دیگر، جدی 1385 خورشیدی
• چالش های آزادی بیان: رسانه ها و مطبوعات در افغانستان، دلو 1385 خورشیدی 
• دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، حوت 1385 خورشیدی

• در جستجوی جامعه مدنی: تجارب بین المللی و حقیقت های محلی، حمل 1386 خورشیدی 
• تهاجم فرهنگی و تأثیر یک ربع قرن مهاجرت در امور فرهنگی و سیاسی، ثور 1386 خورشیدی 

• علیه فراموشی، تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی، ثور 1386 خورشیدی
• آیا دانشگاه های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارد یا خیر؟ جوزای 1386 خورشیدی 

• دو تعبیر از جهانی شدن، سرطان 1386 خورشیدی 
• ما همه فمینیستیم )شاید خبر نداریم(، اسد 1386 خورشیدی 

• جنبش زنان: نهضت ملی یا روند تصنعی، اسد  1386خورشیدی 
• زنان صلح را می سرایند )ویژه زنان(، بهار 1388 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

• سنت و تجدد: رویارویی یا همسویی، بهار 1388 خورشیدی 
• سید جمال الدین و نواندیشی دینی، بهار 1388 خورشیدی 

• جای خالی اندیشه در تحصیالت عالی افغانستان: دالیل و راه حل ها، بهار 1388 خورشیدی 
• مطالبات زنان افغانستان از رییس جمهور آینده، جزوه کمپاین 50% زنان، تابستان 1388 خورشیدی

• نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، تابستان- پاییز 1388 خورشیدی، »ساست نامه 2-1«
• سیمرغ )مجموعه ی شعر برای صلح(،  پاییز 1388 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

• جوانان و شورای والیتی � شورای والیتی چه می کند، مردم چه می خواهند؟ پاییز 1388 خورشیدی
• راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی، پاییز  1388 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

• مذاکره ملی با زنان: دادرسی یا عقب نشینی؟ پاییز 1388 خورشیدی
• این جا زمان متروکیست، روح االمین امینی، زمستان 1388 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

• ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، زمستان 1388 خورشیدی، »سیاست نامه 3«
• صدای قربانیان برای عدالت، تابستان 1389 خورشیدی »سکوت را بشکنیم«

• از ساختار پارلمان تا نگاه انتقادی به کارنامه مجلس اول در افغانستان، تابستان 1389 خورشیدی
• پَر سیمرغ )برگزیده اشعار جایزه صلح سیمرغ(، پاییز 1389 خورشیدی »سکوت را بشکنیم«

• اقتصاد بازار در افغانستان، پاییز 1389 خورشیدی
• از کتاب تا آزادی بیان، پاییز 1389 خورشیدی

• قلعه حیوانات، تابستان 1389 خورشیدی، »سیمرغ«
• بررسی یک دهه حضور بین المللی در افغانستان، پاییز 1389 خورشیدی

• در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان، پاییز 1389 خورشیدی »سکوت را بشکنیم«
• تا سیگار بیست و یکم، پاییز 1389 خورشیدی » سیمرغ«

• تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش »سیاست نامه5-4 «
• صالحیت قضایی جهانی: راه کار هایی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر »سیاست نامه 7-6«

• جزوه کمپاین 50% زنان افغانستان، چاپ دوم، زمستان 1389 خورشیدی
• سیمرغ در قاف صلح، گزیده اشعار و تصاویر برای صلح در افغانستان، زمستان 1389 خورشیدی» سکوت را بشکنیم«

• نقض حقوق بشر و سیاست امریکا، چاپ دوم زمستان 1389 خورشیدی، »سیاست نامه 2�1«
• ناتو، استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، چاپ دوم زمستان 1389 خورشیدی، »سیاست نامه3«

• علیه فراموشی، تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی،چاپ دوم، زمستان 1389 خورشیدی
• جوانان � جهانی میان بیم و تردید، زمستان 1389 خورشیدی

• بازخوانی حافظه جمعی، زمستان 1389 خورشیدی 
• هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، مجموعه شعر حمیرا نکهت دستگیر زاده، بهار 1390 خورشیدی

• تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش، چاپ دوم بهار 1390 خورشیدی »سیاست نامه 5�4«
• گذشته چراغ راه آینده است، بهار 1390 خورشیدی، »سکوت را بشکنیم«

• گذری بر ویرانه های جنگ، تصویر عینی جنگ، سفرنامه 1368، رسول پویان، بهار 1390 خورشیدی، »سکوت را 
بشکنیم«

• عدالت برای زنان در جنگ و صلح، بهار 1390، »سکوت را بشکنیم«
• حقیقت یابی و نقش علوم طب عدلی، تابستان 1390

• از بی سوادی تا جنگ، از جنگ تا بی سوادی، تابستان 1390 خورشیدی
•  نویسندگان بی مخاطب، مخاطبین بی نویسنده، تابستان 1390 خورشیدی
•  »قصه های سیمرغ« گزیده داستان، تابستان 1390 خورشیدی »پر سیمرغ«

• شصت سال تاریخ انگاری در افغانستان، تابستان 1390 خورشیدی

GeneralUN, EU etc:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/trainin-
g11Add3en.pdf
http://www.iprt.ie/human-rights-in-prison 
http://www.abouthumanrights.co.uk/prisoners-rights-
if-convicted-crime-serving-sentence.html
http://hrcoalition.org/node/166
http://www.prisonreform.org/
http://www.udhr60.ch/report/detention_salla0609.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/human-rights/
human-rights-practical-guidance/sector-criminal-
justice-courts-and-prisons/human-rights-approach-to-
prison-management/
http://www.auilr.org/pdf/21/21-1-5.pdf
http://www.penalreform.org/publications/human-
rights-and-prisons-trainers-guide-human-rights-train-
ing-prison-officials-0
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=5
7&ved=0CFwQFjAGODI&url=http%3A%2F%2Fwww.
massdecarcerate.org%2Fdownload%2FHumanRights.
doc&rct=j&q=Prison%2Bhuman%20rights&ei=mfdl
TpawI8yB4ASc9YzSCg&usg=AFQjCNFsaCOs7zEhpr-IN-
fux2YWFMtMi3A&cad=rja
http://webjcli.ncl.ac.uk/2009/issue1/foster1.html
http://nhrc.nic.in/library/prisons/Book_on_Prisons.pdf 
http://hrbaportal.org/wp-content/
files/12475049811fco_pdf_prisonreformhandbook.pdf
http://www.greenleft.org.au/node/43577
http://www.hreoc.gov.au/human_rights/prisoners/index.
html

Women:
http://www.quno.org/humanrights/women-in-prison/
womenPrisonLinks.htm
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=5
7&ved=0CFwQFjAGODI&url=http%3A%2F%2Fwww.
massdecarcerate.org%2Fdownload%2FHumanRights.
doc&rct=j&q=Prison%2Bhuman%20rights&ei=mfdl
TpawI8yB4ASc9YzSCg&usg=AFQjCNFsaCOs7zEhpr-IN-
fux2YWFMtMi3A&cad=rja
http://www.sheilakitzinger.com/Prisons.htm

South America
http://www.udhr60.ch/report/detention_salla0609.pdf

India
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&c
d=2&sqi=2&ved=0CEIQFjAB&url=http%3A%2F%
2Fwww.humanrightsinitiative.org%2Fpublicatio
ns%2Fprisons%2Fbhopal_98__workshop_report.
doc&rct=j&q=Prison%2Bhuman%20rights&ei=kPFlTq6iMI
7Vsgb7pqyNCg&usg=AFQjCNE6IsUV0nq7ZkbriLU38i4ax0Ax
5w&cad=rja

US
http://www.aclu.org/prisoners-rights 
http://justice.uaa.alaska.edu/forum/21/1spring2004/
b1_mentallyill.html
http://www.auilr.org/pdf/21/21-1-5.pdf
http://www.internationalcure.org/UPR_USA.htm
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  برای دریافت مرتب خبر  در باره فعالیت های آرمان شهر
 از این صفحه ها دیدن کنید

http://armanshahropenasia.wordpress.com
On Facebook: Armanshahr Foundation/OPEN ASIA
Weblogs:
http://jayezasimorgh.blogfa.com/
http://campaign50darsad.blogfa.com/
http://www.fidh.org/-Afghanistan


