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توسط پنتاگون ي قبل اي که چند   براساس گزارش فوق محرمانه:  نامه آمریکایي تایم نوشت  هفته

برانگیز بازجویي که در   هاي جنجال  بسیاري از تاکتیك نگرفت، توجه قرار چندان مورد منتشرشد و
  فاده شده، در حقیقت از تکنیكعراق، افغانستان و گوانتانامو علیه مظنونان فعالیتهاي تروریستي است

 از آنها علیه نیروهاي آمریکایي دستگیر دشمنانبرداري شده بود که آمریکا نگران بود   هایي نمونه
 .شده در دوران جنگ سرد استفاده کنند

در ابتدا به عنوان  SERE  این برنامه تحت عنوان بقا، طفره، مقاومت و فرار موسوم به  :  تایم نوشت
 . نیروهاي ویژه در فورت بریج طراحي شدآموزشي براي 

، برهنگي، هاي حسي  ، انزوا، تحقیر جنسي، محرومیتهایي همچون محروم کردن از خواب  تاکتیك
هاي استرس زا همگي بخشي از یك برنامه نجات   قرار گرفتن در معرض هواي شدیدا سرد و موقعیت

ه آموزشي براي آن دسته از نیروهایي که در این برنام. یافتن بود که با دقت مورد نظارت قرار داشت
معرض دستگیر شدن توسط شوروي یا نیروهاي چیني قرار داشتند تحت نظارت روانشناسان ارتش 

افشاي این مساله که در گزارشي تحت عنوان بررسي تحقیقات در مورد بدرفتاري با . شد اجرا مي
ن جزئیات جدیدتري را در مورد بسیاري از زندانیان مطرح شده است براي نخستین بار مبدا و همچنی

ها منجر شد،فاش  هاي ابوغریب، گوانتانامو و دیگر زندان هاي توهین آمیز بازجویي که به رسوایي تکنیك
 . کرده است

. ها را به صورت کامل منع نکرده است این درحالي است که پنتاگون هنوز استفاده از برخي از تکنیك
ها را کامال  رییس کمیته نیروهاي مسلح مجلس سنا این یافته Carl Levin سناتور کارل لوین 

هاي  کننده  خواند و اعالم کرد قصد دارد در اواخر سال جاري جلسات استماعي را در مورد روش نگران
 گذشته تکمیل شده سالاین گزارش که در . بازجویي که در این گزارش به آن اشاره شده برگزار کند

هاي    محرمانه خارج و به صورت علني منتشر شد معتقد است تکنیكبخشاه مه از  م ١٨  بود و تنها در
توهین آمیز از فرآیندي بسیاري رسمي تر از آنچه وزارت دفاع پیش از این به آن اعتراف کرده است 

 . نشات گرفته بود
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علیه تروریسم نتاگون به دنبال الگویي براي بازجویي از افرادي بود که در جنگ  پ ٢٠٠٢  تا سال
این افراد که بسیاري از آنها در افغانستان  .دستگیر و آنها را جنگ جویان غیرقانوني توصیف کرده بود

هاي مخفي  دستگیر شده بودند در ابتدا به زندان گوانتانامو در آمریکا انتقال یافتند ولي بقیه در زندان
حد آمریکا انتقال یافتند که داراي سابقه هاي مت سازمان سیا نگهداري شدند یا به آن دسته از دولت

 . شکنجه زندانیان هستند
هاي ضد مقاومت بر اساس برنامه   زندان گوانتانامو اقدام به استفاده از تکنیكمسوولدر همان سال 

 SERE لیه زندانیان پرداخت و بر اساس این گزارش، روانشاسان ع  SERE نیز براي کمك در اختیار دور ا 
که شامل انزواي طوالني مدت، درآوردن (در پي انتشار خبر بدرفتاري با زندانیان . فتندوي قرار گر

، و تهدید علیه >بخصوص ترس از سگ ها< ن نااب اجباري لباس ها، سوء استفاده از ترس زندان
حدود و در نهایت  م ٢٠٠٢ را در سال  SERE   هاي ، پنتاگون استفاده از تاکتیك)اعضاي خانواده آنها

 . همه آنها را ممنوع کرد
 است، هم اکنون صریحا به ممنوعیت دوهاي ار  آمریکا نیز که راهنماي اصلي بازجویيدوآیین نامه ار

ها و ایجاد این تلقین که   جمله ممنوعیت استفاده از سگ از SERE  هاي مختلف  استفاده از تکنیك
 . زنداني در حال خفه شدن در آن است اشاره کرده است

. ها به اندازه کافي در تمامي سطوح انجام نشده است ان همچنان نگران هستند که این پاکسازيمنتقد
به رابرت گیتس وزیر دفاع  ٢٠٠٧  ماه مه سال  ٣١  اي که در  براي حقوق بشر طي نامه تعداد داکتران
اجازه انزوا، و اند که در آن به صراحت  اشاره کردهدواند به ضمیمه آیین نامه کنوني ار آمریکا نوشته

   Stephen Xenakisژناکیساستفن  این نامه که توسط . هاي حسي و خواب داده شده است محرومیت
   سابق آمریکا است و لئونارد رابنشتاینطبي ارشد مسوولین و از داکتر که یك ودرال بازنشسته ارجن

Leonard  Rubenstein  ن به این مساله اشاره مدیر اجرایي این سازمان امضاء شده است، همچنی
 . سکوت کرده است  SERE هاي مبتني بر  کند که آیین نامه کنوني در مورد بسیاري از روش مي

 به عنوان کساني که براي داکتراننتاگون در پاسخ به انتقاداتي مبني بر اینکه  پ ٢٠٠۶  در سال
غیر درماني مشارکت داشته باشند خورند نباید در بدرفتاري یا برخوردهاي  ها قسم مي مراقبت از انسان

 .  آمریکا کاهش داددويهاي بازپرسي ار را به عنوان اعضاي تیم شناساننقش روان
 براي حقوق بشر گفته شده است که آیین نامه جدید و اصالح شده پنتاگون داکترانولي در نامه 

 را انآنیفا کنند چیزي که ها ا  خواسته است تا نقشي اساسي در بازجویيدوار شناسانهمچنان از روان 
ها را کامال مورد بررسي  پنتاگون مدعي است این بدرفتاري. خطرناك و نا مناسب توصیف کرده است

حتي اگر تصور کنیم . قرار داده و اقدامات الزم را اتخاذ کرده تا از وقوع مجدد آن جلوگیري کند
موفقیت آمیز بوده است، تعدادي از هاي آمریکا  اصالحات پنتاگون در پاکسازي بدترین بازجویي

 . اند هاي کنوني شدیدا ابراز تردید کرده کارشناسان نسبت به موثر یا قابل اجرا بودن سیاست
کنند اخیرا اعالم کرده  اعضاي هیات علمي که بسیاري از آنها به عنوان مشاوران پنتاگون فعالیت مي

هاي منسوخ است که بسیاري از  سیاري تکنیكبودند که سیاست بازجویي آمریکا شامل استفاده از ب



هاي پیشین و به حساسیت  ها به درس عبرت این سیاست. گردد  باز مي ١٩۵٠ هاي  آنها به سال
هایي هستند که  احساسي فرهنگي اعراب و دیگر زندانیان خارجي هیچ توجهي ندارد و اینها همان بي

کا از آن علیه زندانیان آمریکایي استفاده خواهند کردیم تنها بدترین دشمنان آمری ما زماني تصور مي
 . کرد

 بوئینگ را متهم کرده که مربوط بهکي از شرکتهاي  ی  ACLU،همچنان اتحادیه آزادیهاي مدني آمریکا
با سازمان سیا در ربودن، شکنجه و رفتار غیرانساني با سه مظنون به فعالیتهاي تروریستي، همکاري 

بن ویزنر وکیل این اتحادیه، در یك نشست خبري گفته : آنجلس تایمز نوشت روزنامه الس. کرده است
است این نخستین بار است که ما یك شرکت معروف آمریکایي را به سود بردن از شکنجه متهم 

 . کنیم مي
 Jeppesenدر این شکایت که در دادگاه فدرال سن خوزه مطرح شده، عنوان گردیده که شرکت 

Dataplan  دمات مستقیم و چشمگیري را به آمریکا در برنامه موسوم به  خ ٢٠٠١  سالست کم ازد
العاده، یك روش کامال محرمانه و خارج از   برنامه تحویل فوق .العاده ارائه کرده است تحویل فوق

صالحیت قضایي براي انتقال مظنونان تروریست به کشورهاي طرف سومي است که به صورت عادي از 
دولت بوش نیز هم اکنون پس از گذشت سالها ضمن . کنند رفتاریها استفاده ميشکنجه و دیگر بد

 . کند تصدیق استفاده از این تاکتیك، از عدم استفاده از شکنجه خودداري مي
ساله  ۴٠ اتیوپیایي ساکن انگلیس، ابوالقاسم بریتل   اله س ٢٨  این شکایت از طرف بنیام محمد 
در این شکایت  . ساله مصري مطرح شده است ۴۵  احمد آقیزا ایتالیایي که مراکشي االصل است و

العاده به   ورد تحویل فوق م ٧٠  در چهار سال براي بیش از Jeppesen   گفته شده است که شرکت
کلیو استافورد اسمیت که یك وکیل . ستیکي ارائه کرده استوژدولت آمریکا پشتیباني پروازي و ل
کند، اظهارداشت شرکتهایي که از رنج و مشقت دیگران پول بدست  انگلیسي است و از محمد دفاع مي

  Jeppesen   سخنگوي شرکت مایك پوند. آورند، بایستي انتظار داشته باشند که از آنها شکایت شود مي
نیز گفته است هنوز هیچ شکایتي تسلیم این شرکت نشده و به همین علت هیچ اظهار نظري در مورد 

 . کنم آن نمي
ل سخنگوي شرکت بوئینگ در ایالت شیکاگو نیز از تایید اینکه این شرکت براي سازمان سیا تیم نی 

بر اساس اصولي محرمانه  Jeppesen   کار کرده خودداري کرد و اظهارداشت خدمات ارائه شده توسط
استیون وات وکیل اتحادیه دفاع از حقوق مدني نیز تصریح دارد این سازمان از . گیرد صورت مي

و گزارش محاکم هاي  دوسیه  و ایتالیا، دیگر نابعي مختلف از جمله تحقیقات در اسپانیا، سوئدمن
   Jeppesen  ها بخصوص گزارشهاي جین مایر در هفته نامه نیویورکر، اطالعاتي در مورد نقش  رسانه

 .ره شده استهایي از آنان در این شکایت اشا  العاده به دست آورده که به بخش-ر برنامه تحویل فوقد
به او گفته است یکي از  Jeppesen    مایر در گزارش خود نوشته است یکي از کارمندان سابق شرکت

در این  .دهیم العاده را انجام مي ما تمامي پروازهاي تحویل فوق ،مقامات ارشد این شرکت گفته بود 
شده  ه مرد استفاده ميشکایت توضیح داده شده است که این هواپیماها براي منتقل کردن این س



 پروازها، از جمله برنامه سفر، مسیر،  است و این شرکت نقشي حیاتي در ارائه خدمات مربوط به برنامه
تلها و و سوخت و همچنین خدمات مربوط به گمرکات، حمل و نقل زمیني، غذا، هتهیه هوا و برنامه

 . امنیت دست داشته است
او توسط عوامل پاکستاني . ر پاکستان بازداشت شد د ٢٠٠٢  ریلاپ، محمد در دوسیه بر اساس این 

شکنجه و توسط عوامل اطالعاتي آمریکا و انگلیس در مورد ارتباط آن با القاعده مورد بازجویي قرار 
وي سپس به مراکش انتقال یافت که در اماکن مختلف مورد بازداشت، بازجویي و شکنجه  .گرفته بود
  . قرار گرفت

هایي متعدد به افغانستان و سپس به زندان گوانتانامو انتقال یافت که  یت پس از شکنجهمحمد در نها
اي  بر ٢٠٠٢  چبریتل که یك مترجم عربي زبان ایتالیایي است در مار. هنوز هم در این زندان است

 از ستگیر و پس لیس پاکستان دوانجام یك مورد کاري از ایتالیا به پاکستان سفر کرده بود که توسط پ
او تسلیم شد و به آنچه  ٢٠٠٢  ریل اپدر . مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از خوابیدن محروم شد

متعاقبا مقامات . اعتراف کرد) یعني اینکه او یك تروریست است(خواستند او بگوید  بازپرسان مي
واهند آمریکایي در پاکستان به بریتل گفتند در صورت عدم همکاري، بازپرسان پاکستاني او را خ

 سوار بر موترها و چشمان او را بستند و توسط یك   نیز دست ٢٠٠٢ در اواخر ماه مه سال . کشت
 . هواپیمایي کردند و به شهر رباط در مراکش انتقال دادند

. ال زندان متهم شد س ١۵  ریتل بخاطر دست داشتن در فعالیتهاي تروریستي به ب ٢٠٠٣  در اکتبر
 قابل محاکم مطابق با یك محکمهریکا نیز اظهار داشت مراحل قانوني این یکي از ناظران سفارت آم
سومین شاکي نیز آگیزا است که . بریتل همچنان در کازابالنکا زنداني است. قبول و عادالنه نبوده است

ر ارتباط با ترور انور سادات رییس جمهوري سابق مصر دستگیر شده  د ١٩٨٢  نخستین بار در سال
ه صورت غیر حضوري در مصر بخاطر عضویت در یك سازمان غیر قانوني  ب ١٩٩٩  سالاو در . بود

 پناهنده شود که نو قصد داشت به سوئد ا ٢٠٠٠  در سال. ال زندان محکوم شد س ٢۵  محاکمه و به
لیس امنیتي این کشور دستگیر و در اختیار عوامل سازمان سیا قرار داده شد که از آنجا به وتوسط پ
 . انتقال یافتقاهره 

وي درا  . در مصر نیز مکررا تحت شکنجه قرار گرفت که از جمله آنها شوکهاي الکتریکي بوده است
ال کاهش  س ١۵  ال زندان محکوم شد که بعدا به س ٢۵   نظامي مجددا بهمحکمهر یك  د ٢٠٠۴  پریل

ضررهاي خارجي تنظیم ادعاهاي  این شکایت بر اساس قانون .یافت، وي همچنان در مصر زنداني است
 آمریکایي بخاطر نقض حقوق بشر محاکمشود در  خارجي اجازه داده مياتباع شده که در آن به 
 . شکایت تنظیم کنند

 یاد نشده است، ولي سازمان سیا ممکن است بخواهد مستقیما از سازمان سیا دوسیههر چند در این  
 . ردد رد گدوسیهبر اساس دکترین اطالعات سري دولتي این 

عالي آمریکا به رسمیت شناخته شد که در آن محکمه سال پیش توسط  ۵۴   این قانون نخستین بار
چندي  . حق بررسي اطالعاتي که ممکن است امنیت ملي را در معرض خطر قرار دهد ندارندمحاکم 



 شکایتي که دوسیهفدرال را بااشاره به دکترین اطالعات سري دولتي ،  تجدید نظر محکمهنیز یك قبل 
المصري گفته بود پس از  .آلماني علیه سازمان سیا است، رد کرداتباع توسط خالد المصري که یك 

وکالي اتحادیه . ربوده شدن به افغانستان انتقال یافته و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته است
اند حکم صادره در  ستهاز دادگاه عالي آمریکا خوانامه ي اند طي  آزادیهاي مدني آمریکا اعالم کرده

 . مورد المصري را لغو کند
به گفته رومرو، دولت بوش از امتیاز اطالعات سري دولتي استفاده کرده است تااز پاسخگویي و  

پال  . خجالت زدگي بخاطر شکنجه و دیگر اشتباهات دولت در جنگ خود علیه تروریسم طفره برود
 ارتباط گفته است سازمان سیا به صورت علني در گیمیگلیانو سخنگوي سازمان سیا نیز در همین

وي  . کند مورد روابط قراردادي که ممکن است با شرکتها یا افراد داشته یا نداشته باشد بحث نمي
العاده را ابزاري قانوني در مبارزه علیه تروریسم دانسته و افزوده است این  همچنین برنامه تحویل فوق
 . اند مورد استفاده قرار گرفته است خي مطبوعات ادعا کردهبرنامه بسیار کمتر از آنچه بر

شود در  کردند که گفته مي  تن٣٩شش گروه حقوق بشر اقدام به انتشار لیستي متشکل از اسامي 
دولت آمریکا . نگهداري آنها معلوم نیست شوند، اما محل هاي سري سازمان سیا نگهداري مي زندان

 Cageprisoners الملل،   انگلیسي عفو بینادارات  . هستند خاليفعال ها  مدعي است که این زندان
and Reprive آمریکایي دیدبان حقوق بشر، مرکزحقوق قانون اساسي و مرکز حقوق بشر و مسوولین و 

مفقودان  مسوولیت آمریکا براي افشاي- اي با عنوان   صفحه٢١جهاني اقدام به انتشار گزارش  عدالت
مفقود شدنشان تاکنون  باشد که از زمان  تن مي٤این لیست شامل اسامي  . ندا  کرده-جنگ با ترور

 .نامي از آنها برده نشده بود
  . از اتباع مصر، کنیا، لیبي، مراکش، پاکستان واسپانیاست  تن٣٩این لیست شامل اسامي 

ي بازداشتي  هایي از برنامه این گزارش جنبه :آمده استادارات ي منتشره از سوي این  در اطالعیه
پنهان کردن آن دارد؛ نظیر محل نگهداري بسیاري از  سازمان سیا که دولت آمریکا همواره سعي در

 .شود کشورهایي که ممکن است به آنجا منتقل شده باشند، مي این زندانیان، سوء رفتار با آنها و
ي مخفي نگهداري ها زندانیاني که در زندان ي چنین تاکید کرده است که خانواده این گزارش هم

آنها که حتي بیش از هفت سال ندارند نیز به طور  شوند؛ از جمله برخي از همسران و کودکان مي
شود رهبري عملیات  که گفته مي  به عنوان نمونه به نام خالد شیخ محمدآنها . اند سري بازداشت شده

 ساله هستند، ٩و ٧ که داشته به همراه کودکانش  در آمریکا را برعهده٢٠٠١ سپتامبر ١١حمالت 
به : ي این گزارش آمده است در ادامه . اند ستگیر شده د٢٠٠٢ این افراد در سپتامبر. اشاره کرده است

  ماه نگهداري شده و بازجویان٤این دو کودك در مرکز بازداشتي بزرگساالن به مدت  گفته شاهدان
کلودیو کوردون، مدیر ارشد  . کردند یي ميآمریکایي از این کودکان در مورد مخفیگاه پدرشان بازجو

ها حمایت از مردم در مقابل اقدامات تروریستي  مسوولیت دولت: گوید الملل مي بین تحقیقات در عفو
 . نه بازجویي از آنها است



دولت . مخفي غیرقابل قبول است هاي دستگیري مردان، زنان و حتي کودکان و نگهداري آنها در محل
الملل و  عفو بین . بار براي همیشه خاتمه دهد این اقدامات غیرقانوني و غیراخالقي یكآمریکا باید به 

براي افشاي  خواستي در این رابطه به دادگاه فدرال آمریکا اند داد دیدبان حقوق بشر نیز اعالم کرده
  .اند ارائه داده شوند، جزئیات در خصوص زندانیاني که هنوز در محل هاي مخفي نگهداري مي

نتایج تحقیقات شوراي اروپا حاکي از آن است : همچنان روزنامه آمریکایي واشنگتن پست نوشته است
هاي نظامي سازمان ناتو، براي تاسیس زندانهاي  از توافقنامه) سیا(که سازمان اطالعات مرکزي آمریکا 

اي تروریستي مخفي در لهستان و روماني، بمنظور شکنجه رواني و فیزیکي افراد مظنون به فعالیته
ها به صورت انفرادي و در حالي که دستها و  مظنونان در این زندانها براي ماه. استفاده کرده است

بر  .گرفتند هاي فیزیکي و رواني قرار مي شدند و مورد انواع شکنجه پاهایشان بسته بود، نگاه داشته مي
سازمان حقوق بشر قاره اروپا تهیه اي که براي شوراي اروپا و در حقیقت  فحه ص ٧٢  اساس این گزارش

که " خالد شیخ محمد"شده است، برخي از سطح باالترین مظنونان تروریست آمریکا از جمله 
شود، در یك زندان مخفي در لهستان نگهداري و  پتامبر تلقي مي س ١١  کننده اصلي حمالت هماهنگ

 . بازجویي شده است
 این شورا به خدمت گرفته شده است، اظهارداشت دیك مارتي که یك وکیل سوئیسي است و توسط

سازمان سیا این عملیات را بر اساس چارچوب ناتو انجام داده و به سازمانهاي اطالعاتي کشورهاي عضو 
این پوشش را داده تا به سازمان سیا در استتار پروازهاي مخفیانه، و ) از جمله لهستان و روماني(

پتامبر راه اندازي شد و تا پاییز سال گذشته ادامه داشت ،  س ١١  تاسیسات بازجویي که پس از حمالت
برخي از مقاماتي که به نمایندگي از سازمان سیا، ناتو، لهستان و روماني صحبت  . کمك کنند

لهستان و روماني نیز تاسیس زندانهاي . هاي این گزارش را مورد انتقاد قرار دادند کردند، یافته مي
سخنگوي سازمان سیا نیز " پال گیمیگلیانو" . اند در خاك خود را تکذیب کردهمخفاینه سازمان سیا 

 گیرانه و تحریف شده توصیف کرد، گفت عملیات ضد تروریستي -ضمن آنکه این گزارش را جهت 
ها بوده است،  سیا، قانوني و موثر و کامال تحت نظارت و به نفع بسیاري از مردم، حتي خود اروپایي

واشنگتن "پس از آنکه روزنامه  . یهاي مقابله با ترویسم آمریکا با اروپا بسیار قوي استبویژه که همکار
زارشي را در مورد وجود زندانهاي مخفیانه سازمان سیا در اروپاي شرقي  گ ٢٠٠۵  در سال" پست

منتشر کرد، بسیاري از کشورهاي اروپایي از این مساله خشمگین شدند و شوراي اروپا نیز به مارتي 
 . ماموریت داد در مورد این مساله تحقیقاتي را انجام دهد

 داشت که ما باید براي -مارتي در این گزارش ضمن رد عمیق رفتارهاي آمریکا با زندانیان، اظهار  
تواند چنین اقداماتي را در  همیشه این طرز تفکر دولت بوش را از بین ببریم که معتقد است اگر نمي

دانیان یا شهروندان خود انجام دهد، پس بهتر است آن را در کشوري دیگر داخل کشور خود علیه زن
در این گزارش اشاره شده است که بسیاري از کشورهاي اروپایي ، ناتو و . انجام دهد که پاسخگو نباشد

این گزارش براي بسیاري از دولتهاي اروپایي نیز حیاتي  . اند آمریکا با این تحقیقات همکاري نکرده
هر  . اند که از طریق حریم هوایي آنها زندانیان به مکاني دیگر انتقال یابند زیرا آنها اجازه دادهبوده، 



اند، ولي  چند این گزارش بیشتر بر اساس منابعي تهیه شده است که در این گزارش شناسایي نشده
پا و همچنین تن از اعضاي سازمانهاي اطالعاتي در آمریکا و ارو ٣٠   مارتي گفته است با بیش از 

در این گزارش . اند، صحبت کرده است براي این سازمانها کار کردهقراردادي غیرنظامیاني که به صورت 
جزییات جدیدي در مورد روشهاي انجام عملیات سازمان سیا، تاکتیکهاي بازداشت و بازجویي در 

 . زندانهاي مخفي ارائه شده است
که سازمان سیا براي کنار گذاشتن مقامات غیرنظامي، از بنابراین گزارش، مدارك حاکي از آن است  

 سپتامبر توسط ائتالف ناتو به تصویب  ١١ مقررات فوق العاده استفاده کرده است که پس از حمالت 
. داده شده بود" فوق سري کیهاني"ها، در سازمان ناتو درجه  به برنامه مخفیانه زنداني . رسیده بود

روماني که از اعضاي جدید سازمان ناتو هستند در این برنامه مشارکت همچنین دو کشور لهستان و 
اند ، زیرا آنها قصد داشتند با همکاري با آمریکا، روابط را خود با واشنگتن تقویت  گیري داشته چشم
 لهستان،  در Stare   Kiejkuty بنا بر این تحقیقات، از تاسیسات موجود در مرکز آموزش اطالعاتي  . کنند
از " ابو زبیده"ي بازداشت و بازجویي اکثر مظنونان مهم سازمان سیا ، از جمله خالد شیخ محمد و برا

تکنیکهاي بهبود "هر دو این افراد در این محل با استفاده از . عوامل ارشد القاعده، استفاده شده است
بر اساس  . اند که حسن تعبیري براي واژه شکنجه است، مورد بازجویي قرار گرفته" یافته بازجویي

مدارك مربوط به اطالعات پرواز و اطالعاتي که توسط منابع اطالعاتي ارائه شده است، این احتمال 
ر پاکستان دستگیر شده بود، نخست به کابل انتقال  د ٢٠٠٣  چوجود دارد که محمد که در اول مار

 .  انتقال یافته باشد لهستان در Szymany  به فرودگاه نظامي چیافته و از آنجا در هفتم مار
شد، عوامل  به گفته برخي منابع، وقتي پروازهاي سازمان سیا به حریم هوایي این فرودگاه نزدیك مي

معموال یك تیم . دادند که منطقه فرود هواپیما را ترك کنند لهستاني به تمامي کارکنان خود دستور مي
 . شد موتور این ماشینها نیز خاموش نميفرود متشکل از دو یا سه موتر در انتظار بودند که گاهي 

کردند و مقامات آمریکایي به  پس از متوقف شدن هواپیما، این موترها به سمت هواپیما حرکت مي 
شدگان را سوار برموتر  اي که برج مراقبت لهستان هیچ دیدي نسبت به آنها نداشته باشد، بازداشت گونه

شدند و  ت با استفاده از درهاي امنیتي از محل خارج ميپس از آن این موترها به سرع. کردند ها مي
 می  Stare Kiejkuty  پس از طي کردن مسیري که آسفالت نشده بود به ورودي مرکز آموزش اطالعاتي

 . گرفتند رسیدند و در آنجا زندانیان نگهداري شده و مورد بازجویي قرار مي 
انه سازمان سیا اشاره شده که این اطالعات در این گزارش همچنین به توصیف وضعیت سلولهاي مخفی

از طریق مصاحبه با زندانیان پیشین یا کنوني، طرفداران حقوق بشر، یا افرادي که در زندانهاي 
توصیف این سلولها تنها به اظهارات یك زنداني . اند، بدست آمده است مخفیانه سازمان سیا کار کرده

امي اظهارات بوده است، البته در این گزارش اشاره نشده تکیه نکرده است و در حقیقت ترکیبي از تم
بر اساس آن، برخي از زندانیان گاهي براي چند . است که زندان کدامیك از کشورها توصیف شده است
شدند و برخي از آنان حتي تا مدت چهار ماه را  هفته به صورت عریان در سلولهاي خود نگهداري مي

آنها در تمامي این مدت در  . کردند میتهاي شدید حسي در سپري ميدر سلولهاي انفرادي و با محرو



دماي  . شدند سلولهایي تنگ و در حالي که دستها و پاهایشان در تمامي مدت بسته بود، نگهداري مي
در برخي موارد دما بسیار گرم و در برخي . شد هاي بسیار شدید نگهداري مي این سلولها نیز در درجه

 . اي سرد بوده است یخ زنندهموارد نیز به حد 
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