وقایعی که در ابوغریب اتفاق افتاده
 ۱۰آذر | ۱۳۸۷
همعهَ هتزخن :دمکراسی و حقوق بشر آمریکائی  :ظر چٌع رّس گذػتَ ،فبخؼَ ػظین تبسٍ ای
تست ًبم « لزارظاظ اهٌیتی» ثز هزظم ػزاق ّارظ ػع کَ اثزات آى اس خٌگ ضبًوبًظْس  ۶طبلَ آهزیکب
ثز ػلیَ ایي هلت کوتز ًیظت .اهعبی ایي لزارظاظ توبم تدبّسات گذػتَ  ،زبل ّ آیٌعٍ آهزیکب را
ثؼکل ” لبًًْی ّ هؼزّع ” ظر ضْاُع آّرظ .اهب ًجبیع ػک ظاػت ُ ،وبًطْر کَ «همبّهت هلی
ػزاق» ظر گذػتَ آهزیکب را ثب ػکظت فبزؼی هْاخَ طبضت ،اس ایي پض ًیش ثب همبّهت ضْظ ،
غزذ تبسٍ آهزیکب را ًیش ثب ػکظت رّثزّ ضْاُع طبضت ّ آساظی ّ آثبظی را ثزای هلت ػزاق ثَ
ارهغبى ضْاُع آّرظ .آهزیکب ظر  ۶طبل گذػتَ ثَ ُز ًْع خٌبیت ّ تدبّس ظع اًظبًی ثز ػلیَ هلت
هظلْم ػزاق ظطت سظ .ػکٌدَ ،کؼتبر ،طْسًعاى ّ تطزیت ضبًَ ُبی هزظم ثز طزػبى  ،ضبًَ
گزظی ُبی ػجبًَ ّ طزلت اًعّضتَ ُبی فمیزاًَ هزظم ّ طپض تدبّس ثَ سًبى ّ ظضتزاًؼبى خشّ
کبرُبی یْهیَ ایي پیبهجزاى ظهکزاطی آهزیکبئی ثْظُ .وَ ثیبظ ظارًع کَ چگًَْ ظضتز  ۱۵طبلَ ای
را ثٌبم ػجیز ظر رّطتبی زعیثَ هْرظ تدبّس  ۶طزثبس ًیزّی ظریبیی آهزیکب لزار گزفت ّ آًگبٍ ثزای
پبک کزظى آثبر خزم ،ػجیز را ثِوزاٍ پعرّهبظر ّ ضبًَ اػبى ظر آتغ طْساًعًع تب هگز خٌبیت پٌِبى
ثوبًع ّ ایي یکی اس ظُِب ُشار ثْظ .غبفل اس ایٌکَ یکی اس طزثبساى ثزای تفزیر اس توبم اتفبلبت
فیلوجزظاری کزظٍ ثْظ .
اهزّس کظبًیکَ تست ًبم«آکبظهیظیي»« ،هسمك» ّ اطوِبی گًْبگْى ُوچْى آلبی ػجبص هیالًی
ّ زویع ػْکت ّ غیزٍ کَ ظر هْطظَ «ُّْر» ّطبیز هْطظبت ّاثظتَ ثَ طی آی ا ثَ تسزیف
تبریص هؼغْلٌع ظر ثزاثز ُوَ ایي خٌبیبت آهزیکب هِز طکْت ثز لت سظٍ ّ ضفمبى گزفتَ اًع سیزا ایٌبى
ظر ضلْت ّ ظر ثزاثز فالى هبهْر ظّى رتجَ آهزیکبیی ثَ خش اًظبى زمیز ّ ضْظ فزّضتَ ای کَ ثَ
ًْکزی آًبى هؼغْلٌع چیش ظیگزی ًیظتٌع .المبة پز آة ّ تبة “ظکتزی” ّ هْرش ّ هسمك ثْظى پزظٍ
طبغزی ثزای پْػبًعى زمیمت اطت.
آًبًی کَ اهزّس ظر ػزاق ایي فبخؼَ ػظین را ثزای ُوْغٌبى ضْظ آفزیعٍ اًعُ ،وبى ػجبص هیالًی
ُب  ،زویع ػْکت ُب ّ ،صعُب “هسمك ّ تبریص ًْیض” ُوپبلکی ایٌبى ثْظٍ اًع کَ ظر ظرثبر اػظن
ثْع ثَ زمیزاًَ تزیي ّخِی ثَ تْغئَ ظطت هی سظًعُ .وَ ایٌِب ظیزّس اس زمْق ثؼز ،
ظهکزاطی ّ آساظی گلْ پبرٍ هی کزظًع ،اهب ُوَ ایي ػؼبرُبی تْضبلی ثزای طپزظى ًفت ّ
ثزّتِبی ػزاق ثعطت آهزیکب ثْظ  .ایي طیٌَ چبکبى ” زمْق ثؼز ّ ظهکزاطی” ُیچ رطبلتی خش
ایي ًعارًع .
ظر ایي ػکی ًیظت کَ ظر کؼْر هب ،زمْق ثؼز ًمط هی ػْظ  ،آساظی ثیبى ،تؼکیل ازشاة
هظتمل ّخْظ ًعارظ ،فظبظ ،رػٍْ ثیعاظ هی کٌع ّ ثظیبری ًبرطبئی ُبی ظیگز  .اهب ایي هؼکالت
را تٌِب اس ظرّى ایزاى ّ ثب کوک ًیزُّبی هتزلی ّ آساظیطْاٍ ّظ ر پیؼبپیغ آًبى سًبى ،کبرگزاى ّ
رّػٌفکزاى اًدبم گیزظ ًَ .اس غزیك ظطت ثَ ظاهي ػعى ثَ آهزیکب ،اطزائیل ّ طبیز ظّلت ُبی
اطتؼوبرگز ی کَ اُعاف ّ هٌبفغ ضبؽ ضْظ را ظًجبل هی کٌٌع.
ثزایٌکَ ظهکزاطی ّ زمْق ثؼز آهزیکبئی ُب ثیؼتز ثز ُوْغٌبى ػشیش رّػي گزظظ ،تزخوَ
لظوتی اس پزطغ ّ پبططی کَ ظر کٌگزٍ آهزیکب اًدبم گزفتَ ظر ایٌدب آّرظٍ هی ػْظ .اػعبی
کٌگزٍ آهزیکب ثب زعْر طیوْر ُزع اس تؼعاظی اس ژًزال ُب ّ ظرخَ ظاراى آهزیکبئی کَ ثطْر
هظتمین ظر خٌبیبت ّ ػکٌدَ ػلیَ هزظم ػزاق ػزکت ظاػتَ اًع ،طْال ّ خْاة کزظٍ اطت کَ
الجتَ ُوَ ایي افزاظ ُن اکٌْى آساظ ّ هؼغْل سًعگی ػطصی ُظتٌع ّ .ایي ظر زبلیظت کَ
خٌبیت ّ تدبّسات هؼبثَ ظر ػزاق ُوچٌبى اظاهَ ظارظ ّ ظُِب ُشار سًعاًی ػزالی ظر کؼْر ضْظ ّ

ظر سًعاًِبی هطفی طبیز کؼْرُبُ ،وچْى هصز ،ارظى ،کْیت ،لطز ّ ارّپب ّ یب سًعاى ُبی
ػٌبّری کَ ثصْرت کؼتی ظر ظریبُبطت اظاهَ ظارظ .ثبػع کَ ثب ضْاًعى تزخوَ سیز ،کوک ثَ
آگبُی ُوْغٌبى ػعٍ ّ ظر ػیي زبل طٌع رّطیبُی ثزای هشظّراًی کَ ظر ظفبتز هتؼعظی کَ
“طی آی ا ” ثب ًبم ُبی ظکتز ّ هْرش ثَ تسمیك ّ ظر زمیمت ثَ هشظّری هؼغْلٌع ،ثبػع.
ایي هطلت غیز اس طبیت طیوْر ُزع ظر ثظیبری اس هطجْػبت کؼْرُبی ػزثی اس خولَ هدلَ
«االطجْع» چبپ لبُزٍ ّ طبیت الجصزٍ ًیش هٌتؼز ػعٍ اطت .کَ ثطؼی اس هتي ایي طْال ّ
خْاة ُب را اس هدلَ « االطجْع» چبپ لبُزٍ اًدبم گزفتَ اطت.
طبیت الجصزٍ
ثزگزظاى ازوع هشارػی
وقایعی که در ابوغریب اتفاق افتاده
طْال کٌٌعٍ  :آیب هطوئي ثْظیع اس ضْیؼبى تزّریظت ُب ُظتٌع؟
تْهبص رّثیح  :ثلَ  ،اس هزکش گشارع ظاػتین ّ هي هْظْع را ثَ اغالع ژًزال اطتیْى کبطجْى
رطبًعم.
ص :ػکض الؼول ژًزال چَ ثْظ؟
ثْرگض :اس ّی ظطتْر رطیع کَ کبرتبى را اظاهَ ظُیع.
ص :هستْای گشارع چَ ثْظ؟
ثْرگض :ثچَ ُب را آًمعر ػکٌدَ کٌیع کَ تزّریظت ُب تظلین ػًْع.
ص :اهب  ۱۸کْظک سیز ػکٌدَ ثمتل رطیعًع؟
ثْرگض :هی ظاًن
ص :چٌع کْظک ثْظًع؟
ثْرگض :ثیغ اس  ۶۰کْظک
ص :چگًَْ آًِب را ػکٌدَ هی کزظیع؟
ثْرگض :ػبلیدٌبة هب آًِب را هظتمیوب ثبسظاػت ًوی کزظین ّلتی ضبًْاظٍ ُب را هی آّرظین  ،آًِب
ثِوزاٍ هبظراى ضْظ ثْظًع.
ص :پض چزا رای ضْظ را تغیز ظاظٍ ّ آًِب را ػکٌدَ کزظیع؟

ثْرگض :ثزای آًکَ تزّریظت ُب چٌع ًفز اس طزثبساى هب را رثْظٍ ثْظًع ّ ایي ثِتزیي راٍ ثْظ تب هب
ثتْاًین آًبى را اس زفزٍ ُبیؼبى ثعر آّرین.
ص :ثب سًبى چَ کبر کزظیع؟
ثْرگض :سًبى ثظیبر ضًْظزظ ثْظًع ّ زبظز ًجْظًع تست ُیچ ػزایطی ثب هب ُوکبری کٌٌعّ ،لتی
اس ُوکبری آًبى ًباهیع ػعین ،تصوین گزفتین تب ثَ آًبى تدبّس کٌین ،سیزا ثبّر ظاػتین سًبى ػزالی
ثب ایي کبر ثَ ُوکبری ثب هب تي ضْاٌُع ظاظ.
ص :چَ کظی ایي ظطتْر را ثَ ػوب صبظر کزظ؟
ثْرگض :پٌتبگْى ظر خزیبى اهز لزار ظاػت.
ص :آیب ایي ظطتْر اس کبش طفیع صبظر ػعٍ ثْظ؟
ثْرگضً :وی ظاًن
ص :چَ کظی ثطْر ػطصی ثَ تْ اهز ظاظ کَ ثَ ایي کبر هجبظرت ّرسی؟
ثْرگض :ژًزال کبطجْرىّ ،ی گفت کَ ظطتْر آهعٍ ّ ػوب ثبیع اخزا کٌیع.
ص :چگًَْ ػول تدبّس صْرت هی گزفت ؟
ثْرگض :ػول تدبّس ثب زعْر ظّ افظز ّ چٌع طزثبس اًدبم هی ػع.

۱

ص :ثزای آلبی ریْج ،رئیض ثطغ لبًًْی ظر ًیزّی سهیٌی  :آیب اس ایي اهْر آگبٍ ثْظیع؟
ریْج :ثلَ گشارع ظر ظطت ظاػتن
ص :ػوب ثؼٌْاى یک ػطصیت زمْلی ّ لبًًْی ػکض الؼولتبى چَ ثْظ؟
ریْج :ػبلیدٌبة ایي هظئلَ زمْلی ًجْظ ،ثلکَ طیبطی ثْظ.
ص :ػوب تْافك کزظیع ؟
تْهبص رّثیح :ثَ تؼعاظ هؼعّظی اس سًبى تدبّس کزظین ّ ثٌظزم خزم ًیظت  ،ثبیع ایي کبر را اًدبم
هی ظاظین.
ص :آیب ّطیلَ ظیگزی ثزای فؼبر ثز سًبى ًعاػتیع؟
تْهبص رّثیح :ژًزال ثْرگض ثَ ایي طْال خْاة هی ظُع.
ص :ژًزال ثْرگض ،ثفزهبئیع!

ثْرگض :چزا ،هب آًِب را ثَ ػیٍْ ُبی هطتلفی ػکٌدَ کزظین ،اس خولَ آًبى را ّاظار کزظین کَ ظر
آة ثطْاثٌع  ۲۴ ،طبػتَ ثز طز پب ثیظتٌع ّ هْی طز آًِب را تیغ سظین کَ ػبیع ززف ثشًٌع .اهب آًِب
زبظز ًجْظًع کَ ُیچگًَْ ثب هب ُوکبری ًوبیٌع.
ص :آیب طزثبساى ثب ػوب ُوکبری هی کزظًع؟
ثْرگض :ثؼعی اس آًِب کن طي ّ طبل ثْظٍ ّ کوتز ایي چیشُب را ظیعٍ ثْظًع  ،لذا ازظبص
ًبرظبیتی هی کزظًع .گزظاى  ۲۰۵فمػ ػْاهل را اخزا هی کزظ ّ ًوی ػع کَ ُوَ چیش را ثَ آًِب
ثچظجبًین .افزاظ گزظاى ُبی ظیگز ًیش اػوبل هؼبثَ ای اًدبم هی ظاظًع.
ص :چَ کظی هظتمیوب ،ظطتْر ػکٌدَ کْظکبى را صبظر هی کزظ؟
تْهبص رّثیح :ظطتْر اس غزف خبًیض کبرثیٌظکی ،هظئْل سًعاى اثْغزیت صبظر ػع.
ثْرگض :ثؼعی اس ایي ػکٌدَ ُب ثؼلت گشارػی ثْظ کَ ثعطت هب هی رطیع.
ص :گشارػبت چَ هی ًْػتٌع؟
ثْرگض :ظر ایي گشارػبت آهعٍ ثْظ کَ ثؼعی اس اػعبی ثعى ایي کْظکبى لطغ ػعٍ  ،ثْطیلَ آلتی
۲
فلشی ثظز آًِب کْثیعٍ ػعٍ ّ لظوت ُبیی اس ثعى آًِب طْساًعٍ ػعٍ اطت.
ص :چزا ایي اػوبل را ثب کْظکبًی اًدبم هی ظاظیع کَ ُیچ ًوی ظاًظتٌع؟
ثْرگض :ثبّر ظارم کَ ثچَ ُب لزثبًی ثْظًع ّلی ثطبغز سیز فؼبر لزار ظاظى هبظراى ،ثزاظراى ّ
ضْاُزاًؼبى ثَ اػتزاف  ،ثچَ ُب را ػکٌدَ هی کزظین.
ص :آیب ثچَ ُبیی را کَ خبى هی طپزظًع ،چَ کبرػبى هی کزظیع ،آیب آًِب را ثَ ضبًْاظُیؼبى هی
ظاظیع؟
ثْرگض .ًَ :آًبى را ظر ثیبثبى ثَ ضبک هی طپزظین ،اهب هبظراًؼبى اصزار هی کزظًع کَ ظر خزیبى
ظفي ثچَ ُبیؼبى زبظز ثبػٌع ،هٌظزٍ ّزؼتبًبکی ثْظ.
ص :آیب ثؼع اس لتل ثچَ ُب ػکٌدَ ظر زك ضبًْاظٍ ُبیؼبى هتْلف هی ػع؟
ثْرگض :ظطتْری ثَ ػوبرٍ  ، ۱۲۳۴۷۲اس غزف ارتغ ثعطت هب رطیع کَ ُز کْظکی کَ سیز
ػکٌدَ کؼتَ ػع ،ػکٌدَ را ظر هْرظ ضبًْاظٍ اع هتْلف کٌیع.
ص :آیب ایي ثبػث ػع کَ ػوب آى ضبًْاظٍ ُب را آساظ کٌیع؟
ثْرگض .ًَ :هب هی تزطیعین کَ ایي اضجبر ثَ گْع هزظم ػزاق ثزطع.
 ّ ۳۲۰ ّ ۳۷۲تیپ  ۸۰۰ثَ اػوبل ثظیبر
طْال ثزای آلبی رّثیح :ظر گشارػبت آهعٍ کَ گزظاى
ّزؼتٌبکی ظر زك خْاًبى ػزالی ظطت سظٍ اًع .تفبصیل ّ خشئیبت آًزا ثیبى کٌیع.

تْهبص رّثیح :هي ثَ فزهبًعُبى گفتن کَ ثب ثؼعی اس ایي اػوبل هطبلفن .اهب کظی ثَ هي گْع
ًعاظ.
ص :اػتزاض ضْظ را هظتمین ثَ چَ کظی ثیبى کزظیع؟
تْهبص رّثیح :ثَ آلبی راهظفلع ّ ،سیز ظفبع ثطْر هظتمین ّ ُوچٌیي ثْطیلَ ًبهَ ای ثَ ضبًن
کبًعالیشا رایض ظالیل ضْظ را ثیبى کزظٍ ّ ضْاطتن کَ ّی گشارع را ثَ اغالع پزسیعًت ثْع ثزطبًع.
ص :هی تْاًن کَ ػلت اػتزاظت را ثپزطن؟
تْهبص رّثیح  :اػتزاض هي ثَ ُز گًَْ ػول ظع اضاللی ثب ثبسظاػت ػزالی ُب ثْظ ،ثطصْؽ
ّلتی فِویعم کَ ارتغ تؼعاظی طزثبساى ُودٌظگزا را ثَ ػزاق آّرظٍ تب ثب ثبسظاػتی ُبی خْاى
ػزالی ثؼول خٌظی ثپزظاسًع .هی ظاًظتن کَ خْاًبى ػزالی ثب ػعت توبم همبّهت هی کزظًع ّ
ازیبًب ػعٍ ای اس آًبى ثَ لتل هی رطیعًع .ثْیژٍ ظر هْرظ اطتفبظٍ اس طگ ُبی آهْسع ظیعٍ
ثزػلیَ خْاًبى ثظیبر هطبلف ثْظًع.
ص :هگز طگ ُب چَ کبر هی کزظًع؟
تْهبص رّثیح :گشارع ُبیی ظارم ّ ثَ ظفتز ّسیز ظفبع ُن فزطتبظٍ ام ،هب طگ ُب را آهْسع هی
ظاظین تب آلت تٌبطلی ایي خْاًبى را لطغ کٌٌع .خبًیض کبرثیٌظکی ایي هْظْع را ثزاین گفت
ّثظیبر ازظبص ضْػسبلی هی کزظ ،گفتن ایي ػول سػتی اطت ّ الیك طزثبس آهزیکبیی
ًیظت.
ص :خبًیض کبرثیٌظکی چَ گفت ؟
تْهبص رّثیح :آًبى خْاًبى ػزالی را هدجْر هی کزظًع کَ لطت ّ ثعّى ُیچ پْػؼی ثبیظتٌع ّ
ُز کعام اس آًِب همبّهت هی کزظًع ،ظر خب کؼتَ هی ػعًع .خْاًبى را هدجْر هی کزظًع کَ ػزیبى
ثیبطتٌع  ،هیبى پبُبی آًبى را ثبس هی کزظین  ،ظطت ُبی آًِب را ثَ هیلَ ُبی فلشی هی ثظتین ،
پض اس آى یکجبرٍ طگ ُب را ثظْی آًبى رُب هی کزظین تب آلت تٌبطلی آًبى را لطغ کٌٌع .هٌظزٍ
ّزؼتٌبک ّ ضًْیٌی ثْظ کَ ازتوبال ثَ هزگ آًِب هٌدز هی ػع.
ص :چٌع ًفز اس آًبى ثَ ایي ػکل ثَ لتل رطیعًع؟
تْهبص رّثیحً ۳۰۰ :فز ،پض اس لطغ آلت تٌبطلی ػبى  ،چٌع طبػتی سًعٍ هی هبًعًع ّ طپض
خبى هی طپزظًع ،ثب کوبل تبطف ثبیع ثگْین کَ طزثبساى هب اس ایي صسٌَ ُب لذت هی ثزظًع،
هظئلَ ای غیز اضاللی ثْظ.
ص :ػوب کَ اػتزاض ظاػتیع چزا ایي اػوبل را هتْلف ًکزظیع؟
تْهبص رّثیح :هي کْػیعم اهب اّاهز تبسٍ ای رطیع کَ ایي کبر ثبیع اظاهَ پیعا کٌع.
ص :آیب ایٌگًَْ اػوبل را ثب سًبى ُن اًدبم ظاظیع؟

ثْرگض .ًَ :ثب سًبى ًکزظین.
ص :اهب هي گشارػی ظارم کَ طزثبساى اس طگ ُب ثزای لوض آلت تٌبطلی سًبى اطتفبظٍ هی
کزظٍ ّ کبرُبی ثعتزی ًیش اًدبم هی ظاظٍ اًع .ثظیبری اس ایي سًبى ظر اثز ایي اػوبل ظچبر صعهبت
رّزی ّ خظوی ػعٍ ّ خبى طپزظٍ اًع.
ثْرگض  :ظر ایي هْرظ هي گشارػی ًعارم  .ایي هتؼلك ثَ ثطغ ُبی ظیگز ارتغ اطت .
ص :ظر هْرظ ثظتي آلت تٌبطلی خْاًبى ػزالی ثَ غٌبة ُبی الطتیکی چَ هی گْئیع؟
ثْرگض :ریْج ثَ ایي طْال پبطص هی ظُع
تْهبص رّثیح :هب ثب ایي ّطیلَ خْاًبى ػزالی را اس ُز غزف هی ثظتین اس خولَ آلت تٌبطلی آًِب
آًچٌبًکَ اگز کْچکتزیي ززکتی هی کزظًع ،ظچبر ظرظ ثظیبر ػعیعی هی ػعًع.
ص :آیب ثَ ایي ػول اػتزاض ظاػتیع؟
تْهبص رّثیح .ًَ :ثٌظزم ایي کبری هؼوْلی ثْظ کَ ثؼع اس هعتی هتْلف ضْاُع ػع.
ص :آیب کبثل ُبیی کَ ثَ ثزق ّصل ثبػع ثَ تي خْاًبى ػزالی ّصل هی کزظیع؟
تْهبص رّثیح :ثز زظت هؼلْهبتن آری .اهب ػطصب فمػ
اًعاضتن.

 ۳هْرظ ثزق را ظر ثعى آًِب ثَ خزیبى

 -۱تدبّس زعْری ثَ سًبى ظر هطجْػبت ػزثی ثَ ایي ػکل آهعٍ اطت :صسٌَ تدبّس ثَ سًی
 ۵۰طبلَ کَ هْرظ تدبّس لزار هی گزفتَ را ظر هطجْػبت ثَ چبپ رطبًعًع .ایي سى کَ کبهال
ػزیبى ثْظ ّ همبّهت هی کزظ طزثبساى هی کْػیعًع همبّهتغ را ظر ُن ػکٌٌع .ظزفی
ثشرگ پز اس آة زبظز کزظٍ آًگبٍ ثب سّر طز ّی را ثعرّى آة فزّ هی کزظًع ّ ثمیَ ثَ ًْثت ثب
ایي اًظبى اطیز ،ػول تدبّس زیْاًی ضْظ را اًدبم هی ظاظًع.
 -۲ظر ایي هْرظ ًیش ظر طبیت ” هفکزٍ االطن” ػزذ اػوبل ػکٌدَ ظر هْرظ کْظکبى چٌیي
آهعٍ اطت ” :کْظکبى را ظر زعْر پعراى ّ هبظراًؼبى هْرظ تدبّس خٌظی لزار هی ظاظًع.
ایي کْظکبى کَ غبلجب سیز  ۹طبل ثْظًع ،ظر اثز ایي اػوبل ظع اًظبًی خبى هی ظاظًع .تب
زعّظ  ۱۷ثچَ صغیز ظر سیز ایي ػکٌدَ ُب خبى هی طپبرًع سیزا ػول تدبّس ُوزاٍ ثب اًْاع
ػکٌدَ ُب ثْظٍ اطت .ظّ ًوًَْ اس ظهکزاطی ّ زمْق ثؼز آهزیکبیی.

