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 سنای امریکا
 را افشاء کرد .اِی .آی شکنجه های سازمان جهنمی سی.

 

سازمان های مدافع حقوق بشر نتوانسته اند  شکنجه استند. شالق و جهان متکی بر زور گویهم دولت های  هنوز

امنیتی دولت های جهان پاک کنند اما معموالً وقتی به های  نیرو لیس وودامان پ شکنجه را از که لکه  شالق و

شکنجه  ها هویدا می شود ولی شکنجه گران مجازات نمی شوند و می افتد راز آسیاب ها فرو اصطالح آب ها از

سال پیش  یعنی دو 201۴ ردسامبدهم  دررا من این یادداشت  دولت های ستمگر باقی می ماند. فرهنگ همچنان در

 ربرمنگهم نگارگ 201۶دسمبر 10 نوشته بودم.

 
** * ** 

گونۀ جارج بُش را  کاش امریکا غرور خدا را افشاء کرد. .اِی .آی سنای امریکا شکنجه های سازمان جهنمی سی.

بر او مردم را در  و دیگر دژخیمان دور توانست بدون موافقۀ جارج بُش و می .اِی آی. نیز افشاء کند! مگر سی.

 اکمیتح قرا برح تازهای امریکاو گوانتانامو شکنجه کند؟ سنای امریکا اگر جلو تاخت  بگرام و های ابوُغریَب، زندان

شد که ارادۀ امریکا را به زور شکنجه بر دیگران  نخواهد نیز مجبور .اِی آی. آن وقت سی. کشورها بگیرد دیگر

 یا برای ُجرم های ناکرده از مردم اعتراف بگیرد. و تحمیل کند 
 

نیمه  دست را به خاطر همه کسانی که در[ Stephan Crane]( 1871 -1900) یفن کرینمن ترجمۀ این شعر است

می  حقیقت به جهانیان در شکنجه شده اند با اصل انگلیسی آن تقدیم می کنم. امریکا با این کار .اِی آی. سی. نخدایا

ستم ا اه حقوق انسانی انسان گوشه گوشۀ افریقا پاسدارو کیوبا، عراق، افغانستان، سوریه  چین، روسیه، گوید:" من در

ت انسانی نیس جهان باید بداند که شکنجه های امریکایی "شکنجه" است اما غیر ولی آنان را که من شکنجه می کنم،

و کند  مین تارهای بسیار نازک ابریشم ساخته شده است که افگار قمچین امریکا ازو که شکنجۀ امریکایی است  زیرا

های جهان تا بدان پایه از انسانیت برسند  ید اینکه دولتبه هر صورت به ام متهمان را می تکاند!"  های لباس تنها گرد

شکنجه پامال ننمایند. این و را با تعذیب  ها غرور انسانو ها بردارند  انسان پا کردن حق زیر که دست از شکنجه و

 :این هم شعر استیفن کرینو شما 
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 نیمه خدای خشمگین
 

 خشم ن آتشآ درو خشمگین نیمه خدا بود 

 انسانی رازده ـمـی کوفت یکی غـسخت م

 ردست گهیـنکو د ـریُغـــو دستبندش زد 

 دمال کس حیوانی راوه لگــــیـان شـنـبه چ

 ران گرد شــُدنددگـو ـاد کشید ریــرد فــم

 ــانی راده ُعریـــــش شـد ستــم کُ ـنـنـتا ببی

 شریـر ـد چه بدبخت بَُود مردهمه گفتنــــ

 را ـانیـه خاقـن مرتبــــدیـندیدست بکس 

 

کرد که جهان  چه چیزی ثابت میو نبود چه کسی  .اِی آی. ستم های سی.و اعمال زور و آری اگر شکنجه ها 

شالق می اندازد  که را خواست زیر هرو را می تازد  خودر غرو شکجا خواست رخ یکه تاز دارد که هر دیکتاتوری

  تمامیت ارضی دیگران برایش دو توت هم ارزش ندارد. و 

 

 .گفت او سخن باید باید گفت++ البد به زبان نیعنی که "با یار نو از غم ُکهـــزبان انگلیسی این هم اصل شعر به و 

 

A god in wrath 

 A god in wrath 
 Was beating a man, 
 He cuffed him loudly 
 With thunderous blows 
 That rang and rolled over the earth. 
 All people came running. 
 The man screamed and struggled, 
 And bit madly at the feet of the god. 
 The people cried: '' Ah what a wicked man! 
 And 
 "Ah what a redoubtable god !"   
 Stephen Crane (1900 – 1871( 
 

 

 

 

 

 

 


