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از آلمان از ایتالیا،  هشت در آلمان شرکت کرد و پسجي جهمور آمریکا در اجالس  جورج بوش، رئیس

تراض به جز آلباني، بوش در سایر کشورها با اع .  نیز دیدن کردیاجمهوري چك، لهستان، آلباني و بلغار
 . طلبانه آمریکا محدود به این دوره سفر بوش نیست هاي جنگ سیاست اعتراض به. ها روبرو شد ملت

فرقي ندارد که این  کنند و مردم کشورهاي اروپایي از هر فرصتي براي اعتراض به واشنگتن استفاده مي
ه نقض حاکمیت خود باشد یا اعتراض ب  در جمهوري چك و لهستانسپرراکتياعتراض مربوط به استقرار 

 .در نتیجه عملیات تروریستي سیا در خاك کشورشان
این کشور  ربایي و شکنجه در مأمور سیا که در آدمبیست وشش تقریبًا همزمان با سفر بوش به ایتالیا 

محاکمه شدند و در حالي که  صورت غیابي اند به اند و با کمك مأموران ایتالیایي گریخته شرکت داشته
کرد گزارشي  جنگ جهاني هم تجلیل مي  سال پیش در دورهشصت ایتالیا از نقش آمریکا در جمهور رئیس

در  . کرد عملیات مخفي سیا در اروپا را افشا مي اي از سوي شوراي اروپا منتشر شد که صفحههفتادویک 
 .استغیرقانوني فاش شده  هاي مخفي و پروازهاي ربایي، شکنجه، زندان این گزارش عملیات مخفي آدم

از موارد حتي  اگرچه همه این اقدامات در خاك کشورهاي دوست آمریکا صورت گرفته است اما در بسیاري
جمعي اروپا به  انتشار این گزارش در واقع اعتراض دسته . اند مقامات محلي از عملیات سیا با خبر نبوده

 .اقدامات تروریستي سیا است
سیا در اروپا  هایي که به  خوانده نشده بلکه جمله فعالیتدر این گزارش فقط سیا سازماني تروریستي 

 آمریکا در سپرموشکيچندي پیش که خبر استقرار . نسبت داده شده در زمره عملیات تروریستي است
  .صورت گسترده اعتراض کردند مردم این دو کشور به جمهوري چك و لهستان اعالن شد

گذرد  مي هاي کمونیست در اروپاي شرقي نار رفتن دولت سال از فروپاشي شوروي و کپانزدههرچند فقط 
هاي مردمي به آمریکا حاکي از آن  اعتراض و طبعًا مردم در این کشورها باید سپاسگزار آمریکا باشند اما
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هاي آمریکا را در خدمت صلح  پایبند هستند و سیاست هاي اروپایي است که مردم در اروپا به ارزش
هاي غربي به برقراري  بر این که سیاست خارجي واشنگتن مدافع ارزش یکا دائردانند و ادعاهاي آمر نمي

 .بشر است را باور ندارند صلح، دمکراسي و حقوق
 :درجریان بازدید بوش ازایتالیا یکي ازروزنامھ ھاي این کشوردرمورد بوش چنین نوشت

: افزاید  درشماره اخیر خود ميروزنامه الرپبلیکا. کند جرج بوش مانند امپراطوران روم باستان سفر مي
بوش را . افتد  نفر با وي به حرکت در مي ٨۵٠   شود ،  وقتي بوش از مرزهاي امپراتوري خود خارج مي

خود رابراي نیروهاي امنیتي  قرن پیش، قبل از حرکت، ١٨ توان به امپراتورهاي رومي تشبیه کرد که  مي
روزه خود به اروپا به شش کشور  ٧  وي در سفر . ادندفرست محل مي امنیت خود به سازماندهي و تضمین

 .بود امنیتي غول پیکري براي تضمین امنیت او بسیج شده د و سیستمرک سفر 
  ۵٠ بخش هاي دولتي،  از نفر  ٢٠٠  ،مشاورامنیت ملي ١۵٠  اطالعاتي،  مامور ٢۵٠  به همراه بوش  
 . افتند آشپز نیز براه مي  ٥جهیزات ضد انفجاري و امور پولیس با سگ و ت م ١۵ کاخ سفید،  شاور سیاسيم

 و یك هواپیماي جمبو براي حمل و نقل و یك هلکوپتر  ٧۴٧ هواپیماي بوئینگ  ٢  کاروان بوش با 
Blackhawk یك هلکوپتر  و  Sea King شوند  ضد گلوله و زرهي جابجا ميموتره عراد ٢٠   و . 

سفر اروپایي بطور ناشناس در سوپرهاي آمریکایي توسط ماموران تمام غذاي مورد نیاز این افراد در طول 
 . شوند است و هیچکس نبایدبداند که براي رییس جمهور و کاروان او خریداري مي مخفي خریداري شده

چشند تا خطر وجود زهر در آنها وجود  امپراتوران روم ابتدا غذاهارا مي ماموران آمریکایي همانند ماموران
 آنها با کمك یك سیستم وازههاي ریاست جمهوري آنقدر سنگین و زرهي هستند که درموتر .نداشته باشد

شد، این  م باستان یك حلقه امنیتي دوراو ساخته ميوبراي محافظت ازامپراتوري ر . شود فشار گاز باز مي
 . ساخته شدنیروهاي امنیتي  حلقه در سفر بوش به پراگ نیز توسط 

   کیلومتري به ارتفاع  ١۴ کامال توسط یك مانع فلزي  ٨   اري اجالس جي شهر سفید آلمان محل برگز
همچنین براي جلوگیري از نفوذ زیرزمیني نیز  .  ه بودمتر و نیم و بااستفاده از سیم خاردار محاصره شد ٢

یایي در مقابل این شهر ساحلي دو زیردر . بودعمق نیم متر زیر زمین قرار داده شده  هاي فوالدي بهپایه 
ضد هوایي ازحریم هوایي محافظت باوسایل ها نیز  و تمام فرودگاهشت اي آمریکا نیز حضور دار هسته
 . شد مي

  ھشت یاجالس ج فشرده از
 هشست در جيتصمیمات . ممکن است نشست هایلیگندام روزی مرجع سازش های موفقیت آمیز شود

 .  به کشورهای آفریقایی گویای این بودرابطه با دو موضوع اصلی، یعنی تغییرات آب و هوا و کمک
هیچکس انتظار نداشت که بوش رئیس جمهور آلوده ساز ترین کشور جهان با پیشنهاد آنگال مرکل صدر 

ل و هشت مذاکراتی را با سازمان ملل متحد درباره جایگزین سازی پروتکجياعظم آلمان موافقت کند که 
، ضمن این که این سند محدودیت های شدیدتری درباره  با سندی جدید انجام دهد٢٠٠٩کیوتو در سال 



ل کیوتو را در نظر دارد که همچنان آمریکا آن را وخروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر نسبت به پروتک
 . امضا نکرده است

بیانیه نهایی نشست، در رابطه با تغییرات آب و هوا، در بر دارنده تمایل از کشورهای اروپایی به ریاست  
همانطور .  کاهش یابدپنجا ه فیصد  به میزان ٢٠٥٠مان مبنی بر این بود که پراکندگی گازها تا سال آل

که دیده شد، بوش موضع پیشین خود را با نظر به عقاید عمومی در داخل آمریکا مالیم نمود که اکنون در 
 . آنجا مسئله اکولوژی بیشتر از گذشته مد شده است

 هشت تصمیم گرفت به قاره سیاه برای جي. ین نشست، در انتظار آفریقا بودهدیه دیگر قابل توجه در ا
نیمی از این مبلغ را آمریکا و باقی . لر کمک کندا میلیارد دشصتمبارزه با بیماری های ایدز، مالریا و سل 
 های کشورهای آفریقایی قرضهروسیه که از نظر مقدار بخشش . را شش کشور دیگر تخصیص می دهند

 . ن و فرانسه جایگاه سوم را دارد، سهم کمک خود به آفریقا را تا ماه سپتامبر تعیین می کندااپجپس از 
 هشت تدریجًا خطی اصولی پدیدار می شود که راهنمای جامعه جيباید یادآور شد که در نشست های 

 . جهانی خواهد بود
ر هایلیگندام در رابطه با مجموعه اسناد و اعالمیه های تصویب شده توسط شرکت کنندگان در دیدا

  . مشکالت حاد بین المللی، باری دیگر ناظرین را بدین متقاعد می سازند
 هشت خواستار این شد که اگر ایران نهایتًا از برنامه غنی سازی اورانیوم منصرف نشود، تدابیری آتی جي

 های دارای راکتهايیش  شمالی توقف آزمایايروسران کشورها از ک. در رابطه با این کشور اتخاذ شود
به سودان هشدار داده شد که یا خارطوم در دارفور . قابلیت حمل کالهک های هسته ای را مطالبه نمودند

باید تاکیدی ویژه بر این داشت که  . خواهد بود و یا باید انتظار تحریم هایی سرکوب کننده را داشته باشد
 در راکتي پیرامون استقرار سیستم دفاع آمریکایی ضد هایلیگندام محلی برای پیشرفتی واقعی در مناقشه

 . اروپا شد که در مدت اخیر روابط روسیه و آمریکا را مخدوش کرده بود
 در راکتيوالدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بوش پیشنهاد داد که بجای رادار در چک و ضد 

این رادار قابلیت تشخیص . ستفاده کنندلهستان، بطور مشترک از ایستگاه راداری گابال در آذربایجان ا
نیز بعقیده پوتین می  راکتيضد. اجسامی حتی به اندازه توپ فوتبال را در تمامی نیمکره جنوبی دارد

 . تواند در ترکیه و یا عراق مستقر شود وگرنه پس چرا جنگیدید، حداقل فایده ای داشته باشد
ن پیشنهاد جدی برای رئیس جمهور آمریکا را غیر واکنش اولیه طرف آمریکایی نشان داد که یک چنی 

بوش این ایده را جالب نامیده و استیون هدلی مشاور بوش، این پیشنهاد را هم جالب و هم . منتظره بود
در این راستا، اعالمیه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا عجیب بنظر  . مثبت نامید
 . می رسید



تین را سورپرایز نامیده و این را مشخص ساخت که از نظر وی، این هیچ چیزی را تغییر نمی او پیشنهاد پو
وی ابراز اطمینان نمود که پیشنهاد رئیس جمهور روسیه هیچ چیزی را در طرح آمریکا برای استقرار . دهد

  .  در اروپای شرقی تغییر نمی دهدراکتيسیستم ضد 
 آمریکا باید آمادگی داشته باشد که بسیاری بدین متقاعد می شوند اما در این صورت. شاید اینطور باشد

.  شمالی نیستیايرو های ایران و کراکت آمریکا در اروپا، اصًال دفاع در برابر راکتيکه هدف دفاع ضد 
 .  ضمنًا رادار در آذربایجان نیز مشخص کننده صداقت در نیات واشنگتن است

  را تھدید کرد؟ شبوھشت  ی در اجالس جیسارکوزچگونھ 
محیطي حاصل   جمهوري آمریکا را بر سر توافق زیست  جمهوري فرانسه، جورج بوش رئیس  سرسختي رئیس
توافق حاصل : روزنامه آلماني هانوفر آلگماینه سایتونگ نوشت . هشت به زانو درآوردجيشده در اجالس 

 از آن حاصل شد که زیست در اجالس هشت کشور صنعتي جهان پس   شده بر سر موضوع محیط
اي سخت بین سارکوزي و بوش در گرفت و دراین مشاجره سارکوزي تهدیدکرد که این اجالس را   مشاجره

این روزنامه بر اساس منابع آگاه نوشت که در این مشاجره توني . پیش از پایان وقت آن ترك خواهد کرد
هاي   هد براي بازگشت به توافقبلر وارد مشاجره شد و سعي کرد که بوش را براي امضاي این تع

 . شدن زمین متقاعد کند  زیست و همچنین مبارزه براي گرم  متحد مبني بر حفاظت از محیط  ملل  سازمان
من : کرد، گفت  در این مشاجره جورج بوش که پذیرش هر گونه توافقي بدون شامل شدن چین را رد مي

اي را   بیانیه این گزارش، هشت کشور صنعتي جهان بنابر .دهم  تحت هیچ شرایطي به این تعهد تن نمي
 نیمي از ٢٠٥٠اند، به طوري که باید تا سال   منتشر کردند که در آن به حفاظت از زمین متعهد شده

 .اي کاهش یابد  خانه  گازهاي گل

 سازمان سیا  اروپا و
سیا منتشر شد  ي مخفیانهها دیك مارتي، مسوول ویژه شوراي اروپا در دومین گزارش خود پیرامون زندان

 متحده مخفیانه سازمان اطالعات مرکزي ایاالت هاي از دستیابي به شواهد کافي که مؤید وجود زندان
(CIA) در این گزارش که ساعاتي قبل از انتشار رسمي . برداشته است در لهستان و روماني است، پرده

ز آن را منتشر کرد، تصریح شده ربوده شدن هایي ا اشپیگل بخش ها قرار گرفته بود و در اختیار رسانه
ربایي سیا در اروپا نقض سیستماتیك حقوق بشر را به شکل  هاي آدم تیم مظنونان تروریستي توسط

 مارتي که این تحقیقات را به نیابت از شوراي اروپا انجام داده سیا را به انجام .بود گسترده رقم زده
اند از  همکاري کرده بته کشورهایي که براي اجراي این پروژه با سیاال. اقداماتي فراقانوني متهم کرده است
 .ایتالیا را هدف حمالت خود قرار داده است ویژه آلمان و اند و او به انتقادات تند مارتي در امان نمانده

آنها به  در گزارش اخیر تصریح شده کشورهایي که در پروژه ربودن مظنونان تروریستي و انتقال
گروه تحقیق خودداري کردند  تنها از همکاري با اعضاي اند نه هاي مخفي با سیا همکاري داشته هبازداشتگا

اسناد محرمانه دولتي موانع بسیاري را بر سر  که با ادعاي جاي گرفتن اسناد مرتبط با این دوسیه در زمره



نونان تروریستي توجه که در ضمن اجراي برنامه ربودن مظ نکته جالب این. راه گروه تحقیق قرار دادند
مظنونان  جایي متحده براي جابه خودداري از استفاده از حریم هوایي و قلمرو زمیني ایاالت زیادي به

عمل آمده بود که این مسأله  متحده به دلیل مغایرت این اقدام با قوانین حقوقي و قانون اساسي ایاالت به
  . تانتقاد تند مارتي را در گزارش اخیرش برانگیخته اس

نشدند که همین  یك از شهروندان آمریکایي مشمول اجراي این برنامه که هیچ نکته قابل توجه دیگر این
در گزارش اخیر روي دو بازداشتگاه . مسأله موجب شد مارتي از آن به عنوان آپارتاید حقوقي یاد کند

ه مخفي لهستان براي ظاهر بازداشتگا به. است اي شده مخفي سیا در روماني و لهستان تأکید ویژه
از این افراد  . شدند در نظر گرفته شده بود خطرناك ارزیابي مي هایي که از دید سیا نگاهداري از تروریست

 . شده است مي که معادل افراد کلیدي بازداشت شده بود، یاد HVD با کد اقتصادي
 باشد و ٢٠٠١امبر سپت رود استراتژیست اصلي حمالت یازدهم خالد شیخ محمد، کسي که گمان مي

تیم طراح حمالت یازدهم سپتامبر در  همچنین ابوزبیده، از اعضاي ارشد القاعده و رمزي بن الشیبه، عضو
مارتي در گزارش خود حداقل از هشت پرواز محرمانه سیا یاد کرده که حدفاصل . اند زمره این افراد بوده

به ظاهر  . مبدأ اکثر این پروازها کابل بوده است.اند سیا بوده HVD  درگیر برنامه٢٠٠٥تا  ٢٠٠٣ هاي سال
هاي کم   و بازداشتي گرفته زندان مخفي سیا در روماني حدفاصل در همین دوره مورد استفاده قرار مي

طور انحصاري و  هر دو بازداشتگاه مخفي سیا در لهستان و روماني به . شدند تر در آن نگاهداري مي اهمیت
 شده و الاقل رئیس جمهور روماني از وجود بازداشتگاه محرمانه سیا در این ميسیا اداره  مستقیما توسط

کشورش  اي در داخل قلمرو وزیر از وجود چنین مجموعه که حتي نخست کشور اطالع داشته درحالي
 .اطالع بوده است بي

رد این عملک هاي روماني و لهستان همکاري داشته چون نحوه سیا به عمد با نهادهاي اطالعاتي ارتش
غیرنظامي در دایره نظارتي  هاي اطالعاتي که دستگاه نهادها خارج از نظارت پارلماني است درحالي

 پرواز مخفي سیا در فاصله ١٢٤٥هاي مارتي  براساس یافته. اند هاي این دو کشور قرار داشته پارلمان
جایي زندانیان  ها به جابهمیالدي انجام شده اگرچه تنها تعدادي از این پرواز ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٢هاي  سال

  .اند داشته اختصاص
ها با  که اروپایي این مارتي اعتقاد دارد این اقدامات با حمایت اعضاي شوراي اروپا صورت گرفته یا حداقل

پشتیباني ) ناتو(که سازمان پیمان آتالنتیك شمالي  بدتر آن. اند اغماض این اقدامات را زیر نظر داشته
  کشورهاي عضو که در واقع اعطاي٢٠٠١ اکتبر ٤ این عملیات را برمبناي معاهده براي ستیکي  الزمژلو

  .متحده بوده، فراهم آورده است اختیارات تام به ایاالت
از  هاي مخفي آمریکایي در اروپا پس همچنان سازمان سیا گزارش شوراي اروپا مبني بر ایجاد زندان

گزارش  ادعا کرد این) سازمان اطالعات آمریکا(یان سیایکي از سخنگو. حوادث یازده سپتامبر را رد کرد
 شود که دیك مارتي سناتور سوییسي که از این ادعا در حالي از سوي سیا مطرح مي. تحریف شده است



این باره گفته  هاي مخفي سیا در خاك اروپا بود، در نویسندگان گزارش افشاگرانه مربوط به وجود زندان
 .اند روماني و لهستان دایر بوده هاي  بویژه در کشور٢٠٠٥ و ٢٠٠٣هاي  له سالهاي سیا در فاص زندان:است

یاست  ر٢٠٠٥  تا سال١٩٩٥با این حال الکساندر کوازنیوسکي رییس جمهوري سابق لهستان که از سال 
هاي مخفي در لهستان  زندان جمهوري این کشور را عهده دار بوده ، همصدا با سیا ادعا کرده است که

 شود تحقیقاتي را هاي رومانیایي نیز که ادعا مي نوریکا نیکوالي یکي از سناتور. اند ارجي نداشتهوجود خ
مخفي آمریکایي  هاي هاي مخفي آمریکا در شرق اروپا انجام داده است نیز منکر وجود زندان درباره زندان

دیك مارتي در این باره بي هاي  نوشته او در این باره ادعا کرده است که تمام .در خاك لهستان شده است
 .اساس است

 .سیا بوده است العده دیك مارتي از سوي شوراي حقوق بشر اروپا مسوول تحقیق بر سر قانون تسلیم فوق
تروریستي را براي بازپرسي به  توانستند مظنونان به مشارکت در عملیات براساس این قانون عوامل سیا مي
 . هر نقطه از دنیا منتقل کنند

سازمان (اعضاي ناتو اي محرمانه میان  در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که براساس موافقنامهمارتي
هاي مخفیانه در سراسر جهان شده  بازداشتگاه ، سازمان سیا مجاز به دایر کردن) پیمان اتالنتیك شمالي

مظنونین به تروریسم، مرکزي آمریکا سیا براي نگهداري از  هاي مخفي اطالعات وجود بازداشتگاه . بود
هاي حقوق بشري در جهان  دو سال گذشته مورد توجه و نگراني شدید سازمان اي است که از حدود مساله

واشنگتن   در روزنامه ٢٠٠۵  اي که در نوامبر سال  هایي توسط مقاله وجود چنین زندان . است قرار گرفته
  بشري دنبال شد و  هاي حقوق ز سوي سازمانپست به چاپ رسید در مرکز توجهات جهاني قرار گرفت و ا

 .بر وجود آن صحه گذاشت جرج بوش رییس جمهوري آمریکا ٢٠٠۶  ماه پس از آن در سپتامبر  ١٠
به انتشار  هایي، شش سازمان حقوق بشري پیشرو در جهان دست درآخرین واکنش به وجود چنین زندان

  .اند هاي مخفي سیا زده اهگزارشي مشترك در زمینه جزییات مربوط به بازداشتگ
در خصوص  هاي اجباري در پیکار با تروریسم عنوان گزارشي است که نقش آمریکا در ناپدیدشدن

نفر است که احتمال  ٣٩   این گزارش حاوي نام و جزییات   . هاي مخفي سیا منتشر شده است بازداشتگاه
   در این گزارش  . ها روشن نیستسیا باشند و محل نگهداري از آن رود در بازداشتگاه هاي مي
شود که آنها هم طعم  مي اي همچنین به خانواده و خویشاوندان این مظنونین اشاره صفحه ٢١

ها و  سازمان . سال سن داشته است ٧ ترین این افراد خوردسال. اند هاي مخفي را چشیده بازداشتگاه
الملل، دیدبان حقوق بشر، زندانیان  بین ز عفواند عبارتند ا مراکزي که در تهیه این گزارش همکاري کرده

  .و مرکز حقوق بشر و عدالت جهاني دانشگاه نیویارك در قفس، مرکز حقوق قانون اساسي، تعویق مجازات
اند که بر  آمریکا کرده از میان مراکز اخیر، سه سازمان همچنین اقدام به تشکیل دوسیه در محکمه فدرال

ها، فهرست کامل زندانیان و  زندان خواهان روشن شدن جزییات ایناساس قانون آزادي اطالعات، 
در پي قبول رسمي وجود بازداشتگاههاي مخفي سیا همواره  دولت بوش . اطالعات مربوط به آن شده اند



 المللي هستند و مي توانند خطري بالقوه است،افراد دستگیر شده مظنون به تروریسم بین عنوان کرده
کند که از  هایي اشاره مي گزارش حقوق بشر اخیر به بازداشت .  و جهان محسوب شوندبراي امنیت آمریکا

به بعد توسط سرویس مخفي آمریکا در کشورهاي مختلف صورت گرفته است و  ٢٠٠١   سپتامبر ١١ تاریخ 
 با درنظرداشت مخفي بودن این عملیات و فقدان شواهد و مدارکي مبني بر چگونگي رفتار با زندانیان،

  .شود سازي کاخ سفید در این زمینه و بسته شدن فوري این مراکز مخفي مي خواهان شفاف
انگیزه تهیه این  الملل در لندن در خصوص خانم خوزه فینا سلومون کارشناس دفتر مرکزي عفو بین

 و بازداشت مقامات آمریکایي هستند اکنون به طور مخفیانه در دانیم افرادي هم ما مي: گوید گزارش مي
با خانواده، برخورداري از وکیل  از حق تماس گان شد بازداشت اینکه .شود این نقض حقوق بشر محسوب مي

: گوید فینا سلومون مي . قضایي محروم هستند، مصادیق نقض حقوق بشر است مدافع، و هرگونه سیستم
ساله پراهمیتي براي این به خودي خود م هاي مخفي از سوي کاخ سفید هم تایید شده و وجود این زندان
نفر است که   ٣٩   اکنون آنچه در دست داریم فهرستي از : افزاید او مي . هاي حقوق بشراست همه ارگان
از  اند و اکنون محل نگهداري اطالعات ما توسط سیا و مقامات مربوط آمریکایي دستگیر شده بر اساس

 هاي حقوق بشري خواهان انتشار ارگانالملل و دیگر  عفو بین:وي در ادامه گفت. آنها روشن نیست
مخفي توسط  شدگان و همچنین افشاي محل این بازداشتگاه هاي  از اسامي و مشخصات بازداشت فهرستي

  .واشنگتن هستند
لیبي، مغرب،پاکستان و  نفري که در گزارش اخیر از آنها نام برده شده، اتباع کشورهاي مصر، کنیا، سي ونو

و سودان دستگیر شده و سپس به  اال در کشورهاي عراق، پاکستان، سومالي،اسپانیا هستند که احتم
خانم سلومون در خصوص توجیه آمریکا مبني بر اتهامات  . اند هاي مخفي سیا منتقل شده بازداشتگاه

اینکه کسي مظنون به تروریسم : کند احتمال خطرناك بودن آنها تاکید مي تروریستي وارد به این افراد و
راهکار فعلي  شود این است که الملل ندارد، آنچه به ما مربوط مي ارتباطي به دستور کار عفو بین  نهباشد یا

و  هاي نامعلوم مظنونین در محل داشتن محبوس نگه. در مواجهه با این مساله غیرقانوني و نادرست است
ن دنیا هم هیچ کمکي است و به ما براي امن کرد مانند گوانتانامو غیرقانوني و غلط هایي مکان حتي
 .کند نمي
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