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  حقوقدان -اميرفيض

اشاره ای وجود دارد  ايران یذربرزين معاون فرماندھی نيروی ھوائی شاھنشاھآدرياد داشتھای سپھبد 
  .گان تحريرات بشودن به برداشتی رسيدم که فکرکردم تقديم به خوانندآکه با مطالعه 

 نھا ھريک درباطن نمايندگی يکی ازآمريکائی نوشته است که آذربرزين درباب نقش کارشناسان آسپھبد 
نمايندگی خودشان را به شرکتھای بزرگ اسلحه سازی را داشتند وسعی ميکردند که محصوالت شرکت 

اين  اگرمريکائی اين بود که ميگفتند آنوشته است سياست افسران  او ،نيروی ھوائی کشور قالب کنند
نقدر دراين حرف جدی بودند آ و ،قيمت ھای قرارداد دوبرابر ميشود خروقت امروز امضا نشودآ قرارداد تا

 يرانی که بايد تصميم به موافقت با قيمت وا برای افسر .عايشان باقی باشداد که ترديدی نميتوانست در
بسيار مشکل بود که چند روزی صرف تحقيق وبررسی کند زيرا اگرقيمت ھا  ،شرائط قرارداد بگيرد رساي
 رداد مسئول شناخته ميشد وبرابرميشد افسر ايرانی متصدی قرا دو نطور که مستشاران ادعا ميکردندآ

  .رارداد را تائيد ميکرد يحتمل که منافع ايران درخطرميافتادمريکائی قآه اعتباراظھارات مستشاراگرھم ب

مريکائی درايران وھمه جھان برپايه تامين منافع  شخصی خودشان آروش افسران ومستشاران   =حاشيه

ايران نمونه  از ،منافع کشورمحل ماموريت شکل ميگيرد خرآدرمرحله  بعد منافع کشورشان واحتماال و
مريکائی درھمان حد اظھارنظرکارشناسی سالح بوده که آدخالت مستشاران ئی دردست نيست زيرا حد ھا

دريافت ميکرده  ،فروشنده سالح تاحتماال کميسونی که عرف بازرگانی است ازشرکمريکائی آمستشاران 
مريکائ درکشورھائی که قرارداد تامين امنيت وبازسازی دارند بکلی فرق ميکند آاند ولی نقش افسران 

  .مونه افغانستان رجوع کردکه ميتوان به ن

   اداره سيگار

ازرسی ويژه ـــــاداره بمخفف <  SIGARرده که بنام ـــــافغانستان تاسيس ک مريکا اداره ای درآدولت 
 Special Inspector General for Afghanistan برای بازسازی افغانستان است

Reconstruction <. مده استآدرگزارشات سيگار: 
ميليون  ۴٠به قيمت بيشترازل افغانستان يک ايستگاه توزيع گازبرای موتورھای گازی مريکا درشماآ«

   »دالرساخته است درحاليکه چنين ايستگاه گازبه کمترازيک ميليون دالرساخته ميشود
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 ايتاليا برای افغناتسان خريداری شده به قيمت چندين ميليون دالر و ) برای نسل کشی ازحيوانز(ده بُ «
   .»اصال معلوم نيست که سرنوشت اين بزھا چه شده

درحاليکه مشخص بود که  ميليون دالرايجاد کرده اند ۵٠ھلمند پايگاه نظامی به ارزش  مريکا درواليتآ«
  ».ن پاگاه نمی شدآ ھيچ استفاده ای از ٢٠١۴بعد ازسال 

مريکا برای کمک به ارتش افغانستان خريداری کرده بود آھواپيمای که  ١۶مده است  آدرگزارش  
ھن قراضه تبديل وبه مبلع آئی درافغانستان به کامريآميليون دالر بوسيله فرماندھان  ۴٨۶ بمبلغ
  .ھزاردالر فروخته شد  که سيگارسخت درپيگيری موضوع است ٣٢

مريکا درصندوق نظم واستحکام قانون آميليون دالر ازکمکھای  ٢٠٠مده است که  آدرگزارش  
ُ گ درافغانستان    .شده است مــ

اين وجود ھمان  دالر اعالم شده است با ميليارد ۶۴مريکا به ارتش افغانستان آجمع کمکھای  
   .نوشته است که دروضع امنيتی ورفاه مردم افغانستان تغييری حاصل نشده است سيگار

  چــــــرا
مريکائی ربوده ميشود وبخش ديگری ھم آمريکا بخش بزرگش بوسيله خود افسران آ؟ زيرا کمکھای چرا

   .تمريکاسآبوسيله ايادی دولت افغانستان که موردحمايت 

اساسا يکی ازعللی که پنتاگون به ايجاد پايگاه ھای ھوائی ونفوذ درکشورھا بسيارعالقمند است ھمين 
مريکا آدرکشورھائی که  مريکائیآسوء استفاده ھای مقامی ومالی است ازسوی افسران ومستشاران 

  .اه نظامی داردگپاي

  ورد حاشيه Ĥدست

ها به ايران حسب قرارداد برجام وبخصوص  يكائيمرآاين اشاره بدان جهت الزم افتاد كه با ورود 
مد ولي تصورنكنيد كه چپاول آچپاول ايران بصورت الگوي افغانستان درخواهد  ،سال كذائي 25ن آ

دزدان موجود  خير يك شريك دزد ديگري بر ،خوند هاي حاكم كنوني متوقف خواهد شدآهاي 
  )پايان حاشيه( .اضافه ميگردد

باری بنده که اين جريان را ازخاطرات تيمسارکه درکيھان لندن منتشرشده بود کم وبيش بياد داشتم 
تحميل قرارداد ھای  مريکائی درآکه ھمان سياست کارشناسان متوجه شدم درجريان تصويب برجام 

 ه استذربرزين توضيح داده بود درجريان تصويب برجام ھم جاری بودآ تسليحاتی بشرحی که تيمسار
   .نرا مالحظه ميفرمائيدآنجام اکه اتفاق و یمنتھا به طريق
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   حيله هاي مشابه 

 برجام برای رسيدگی درمجلس بود دراين مدت نسبت به برجام مذاکرات و که حدود بيست وچند روز
تاحدودی جنبه فنی داشت  توضيحات مفصلی ازسوی تعدادی ازنمايندگان مجلس داده شد وکميسونی ھم که

ارش مقدماتی خودرا ھم به مجلس داد ودرھمان گزارش گفته شده بود که گزارش جامع وگز تشکيل
   .درھزارصفحه بعدا تقديم مجلس خواھدشد

د که برجام درمجلس اسالمی بتصويب نخواھد رسيد ودرنھايت تمامی برداشت ازجريان مجلس نشان ميدا
   .م متوقف خواھد شدانداختن برجا مريکا ودولت روحانی برای جاآکوششھای مشترک 

مريکائی برای ترغيب ويا تھديد مسئولين نيروھای ھوائ آدراين موقع بود که شگردی که مستشاران 
اندازند اين بود که برای  شاھنشاھی ايران بکارميبردند  بصورت وسيع تری درمورد تصويب برجام بکار

لس اسالمی درحاليکه مجلس جدرمھرماه درم عضو تيم سابق ھسته ای ايران سيروس ناصری باراولين 
 ١۵٠تا  ١٠٠ھرروز که درتصويب برجام تاخيرشود  < :جدی درتصويب برجام قرارداشت گفت درترديد

   .>ميليون دالر به دولت وملت ايران خسارت وارد ميشود

اين اعالم که بوسيله يک متخصص وکارشناس ھسته ای درمجلس اعالم شد ودرمفھوم بسيارنزديک به 
زيرا روزانه  ،مجلس را تکان داد ،مريکائی دربخش خريد لوارم جنگی بودآھمان حيله ھای مستشاران 

 اگر ت  ونھم برای کشوری که سخت درتنگنای مالی است بسيار با اھميت اسآميليون دالر  ١۵٠تا  ١٠٠
ی متوجه دولت زمان استفاده کند زيان بزرگ حث ازمجلس درتصميم خود کوتاھی کند ويابه علت مطالعه وب

   .وکشور خواھد شد

روزانه  ويال که وا تيتر کردند را درھمين موقع روزنامه ھای وابسته به دولت اظھارنظرسيروس ناصری
  .کردرا تسخير ، چشم وعقل مجلسيانميليون دالر ضررمردم ١٠٠

 قای اکبرترکان مشاورآی که روزنامه ھای وابسته به دولت ايجاد کرده بودند به موازات اين جريان وجوّ 
رسيدگی کند اما چند  مجلس بالطبع بايد که برجام را<: نمايندگان مجلس گفت به ارشد روحانی خطاب

 ھر. نمايندگان مجلس بايد متوجه باشند نھارا الزم ميدانمآنکته الزم است که من صحبت کردن درباره 
شايد گفتن اين رقم  دالر به ايران ضرر وارد ميکند ميليون ١٠٠روز تاخيردراجرای موافقت نامه برجام 

گذشته برھمگان روشن شده است ن درسالھای آھا واثرگذاری  اما واقعيت تحريمتعجب ھمگان رابرانگيزد 
   >برانه منتظرند که برجام اجراشوداين است که امروز ھمه بی ص

 ١٠٠روزانه  ن ھم اکتفا نکرد وبطورضمنی نمايندگان رابه حاشيه سازی وايجاد ضررآاکبرترکان به 
ميليون دالر درروزيعنی چه قطعا وارد  ١٠٠بدانند که اگرھمان نمايندگان < ؛ميليون ھم متھم ساخت وگفت

را متوجه شود  اما  حاشيه سازی وبرخی جريانات سياسی نميشوند من بعيد ميدانم نماينده ای اين ضرر
  .>ھمچنان دردام حاشيه سازی ھای برخی جريانات مشخص قرارگيرد

نشد وبه کيفيت خاصی که سابقه  ه گزارش کميسيون ھسته ایبااين اظھارات ديگر مجلس منتظرنتيج
   .ارسال داشت لس به شورای نگھبان برجام را ازمج نداشت 
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  وردĤدست

به تصميم گيری ارتشيان ايران  ،ک، کَ برابرشدن قيمت دو مريکائی درآر که شگرد مستشاران ھمانطو
 ه ديديدشوند ھمان شيوه را چنانککه بدون مطالعه تسليم قيمت ھامجبورميساخت  را نھاآ ميانداخت و
 مريکائی شيخ حسن جمع بودند وھستند با گزافه گوئی وآدولت  مريکا درايران که درآمھره ھای 

   .دورغسازی موقعيتی فراھم ساختند که مجلس نتواند درتصويب برجام قدری مطالعه کند

 د نميتواند دريشما خواننده محترم اين تحرير ھرکس درھرمقامی ازميھن پرستی ويا دانش عمومی باش
مقاومت کند ونميتواند به  ،استمد کشورآ درميليون دالر ١٠٠ن روزی آی که مشخصات ن جوّ آقابل م

   .کند ميليون بنفع ايران گذشت  ١٠٠وزانه احتمال وشک وترديد ازمنفعت ر

روس ناصری روزنامه ھای طرفداردولت که برجام رانعمت خدا ميدانستند بالفاصله براساس اظھارات سي
وايران ميگذشت  ۵+١محاسبه بيست وچند روز که ازامضای موافقت نامه برجام بين واکبرترکان با 

زدند که تاکنون  ميليارد خسارت تيتر ١٠٠روزانه جريان مذاکرات مجلس گيرکرده بود، با محاسبه ودر
   .ميليارد دالربه ايران ضرر واردشده است٣دولت وملت بعلت قصورمجلس ازتصويب برجام 

مريکائی آبه ملت ايران قالب شد يعنی درست بھمان شيوه که مستشاران  ری اينجوری برجامآ
بھمان  ،تحميل ميکردند یقرارداد ھای نظامی را به مسئولين ارتش ونيروی ھوائی شاھنشاھ

مريکا آموزش اين شيوه به ستون پنجم آيا آشيوه برجام را به مجلس تحميل کردند واينکه 
ه شده مسئله ديگری است نھا ديکتآمريکا به آ داده ازتشکيل که درايران دولت روحانی را 

  .که ايرانيان تا کنون ازاين گونه شيوه ھا استفاده کرده باشند دنشان نميدھ که ظاھرا

  

 


