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 حد وقاحت دردخالت

 تكلم ازكالمش پيداست م     ِحال 
  حقوقدان -اميرفيض

   .> ميباشدازکوزه ھمان تراود که دراوست< ،نآرف                                   ّ شيخ بھائی دوبيتی مشھوری دارد که مع  

. شيخ دراين ابيات ھمان را گفته که سعدی گفته >لم ازکالمش پيداست       ّحال متک ميخوانيم  < ،او درنيم بيتی
   .، عيب وھنرش نھفته باشدشدکه تامرد سخن نگفته با

دنيای امروز  ردووقصد واراده متکلم است ، ذات ن که نشانگرشخصيتآشيخ ازرابطه بين کالم وعالئم 
   .ورده استآمده سخن آعلوم جامعه شناسی دربصورت يکی از

وفرھنگ واخالق ورسم ورسوم ملتھا قائل به ارتباط است ازباب نمونه زبان  بين کالم ،جامعه شناسی
را به  آمريکارا عالمت سرسختی وپشتکار، ومردم  ھا لمانآن قوم و زبان آعرب را نشانه ای ازخشونت 

  .دوبيزاری ازپرده پوشی معرفی ميکن صراحت لھجه

  وامـــا بعد

ن کشورھا درکابل آوافغانستان بين نمايندگان  آمريکای امروز درمذاکراتی که دررابطه با قرارداد امنيت
 وغير که واجد اھميت بسياردردرخالت درامورکشورھا  آمريکاصراحت لھجه  نمونه ای از ،داشته نجريا

   .شکارابه جھانيان ارائه شده استآانتظاراست 

کره درکابل مذاوھيئت او  کرزایئی با آمريکاکين سناتورجنگ طلب  ن مکئی که برياست جاآمريکاھيئت 
 درتوضيح به حامداو  –پيدا کند  اميل ندارد که افغانستان سرنوشت عراق ر آمريکا< :کرده گفته است

درصورتی که تالشھا برای امضای موافقت نامه امنيتی ميان دوکشوربه ناکامی منتج  ،ی ھشدارداداکرز
نچه درعراق اتفاق افتاد درافغانستان آنميخواھد  آمريکا. ومنطقه با تھديد مواجه خواھدشد ستان، افغانشود

  .>تکرارشود

مصونيت قضائی به  نکه ازتفويض حقآمردم جھان خاصه ايرانيان وافغانھا ميدانند که عراق پس از
به مالحظه ھمين  ٢٠١١در دسامبرسال آمريکائی درخاک کشورش خودداری کرد وآمريکاسربازان 

ھای عراق  رامیآ شروع نارابا  واکنش خود آمريکا فاصلهبال ھا خاک عراق راترک کرد، ومت عراقیمقا
ين سالھای عراق که خونبارتر ٢٠١٣سازمان ملل متحد ميگويد تنھا درسال  مارآبطوريکه  ؛نشان داد

خرين آ . باتوجه به اينکه درنفرازمامورين دولتی عراق کشته شده اند ١٠۵٠غيرنظامی و ٧٨١٨بوده 
ئيھا آمريکاوبا توجه به اينکه  نفربوده، ٢٩۵٣لفات مردم عراق  ئی تعداد تآمريکاسال حضورنيروھای 

عراق را تھديد ميکردند که خروج  درمقام خواستن پايگاه نظامی وحق مصونيت قضائی برای سربازانشان
را کامال ميتوان وضعيت عراق امروزی  ،رامی ھا خواھد شدآئی ازعراق سبب گسترش ناآمريکاسربازان 
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 ھمانطورکه نوری مالکی  ،بگويدی ائی دانست که خواسته به کرزآمريکاکين  منطبق با اظھارات جان مک
ھم اگرمانند نخست  کرزای اين روزسياه نشانده شد درعراق موافقت نکرد عراق به آمريکابا حضورارتش 

 درعراق آمريکاوزيرعراق ازامضای قرارداد امنيتی مخالفت کند سرنوشت کشورافغان ھمان خواھد شد که 
  .وردآببار

ی دراستان انبارعراق بوسيله گروھای سنی که رماد اريھا ازاشغال شھرھای فلوجه ووز خبرگزھم امر
 فشار نقدرآ ؛وعربستان عليه سوريه ميجنگند خبرداد آمريکاتسليحاتی ومالی درسوريه ھم درکنارحمايت 

مالکی بيچاره که ميداند ھمه اين کارھا  بردولت عراق زياد است که  آمريکاشورشيان مورد حمايت 
   .شده است آمريکااو عربستان است  دست به دامان  ونوکر آمريکازيرسر

ی نشان اآمريککين چيست وصراحت لھجه  التيماتوم جان مکميبيند  وميداند که مفھوم  کرزای را اينھا
وزيرپا گذاشتن تصريحات حقوق بين  ان کشورقبحی برای دخالت درامورکشورھآن است که آ کامل از

  .الملل  قائل نيست

 آمريکاقای اوباما درنطقی که بمناسبت اتمام ماموريت ارتش آ ،= ھمينجا اين اشاره بجاست اشيهح

مندی رادرعراق شامل تعداد زيادی محافظان مسلح حضورديپلماتيک قدرت آمريکا< :تدرعراق کرد گف
   .>خواھد داشت

 اآمريکوزارت خارجه دربغداد کافی است به اين خبرتوجه شود که < آمريکابرای توجه به اھميت سفارت 
وصی برای محافظت ينده سه ميليارد دالربه قراردادھای امنيتی خصآسال  ۵اعالم کرد که در ٢٠١١درسال 

فت يعنی عليرغم مخال )فايننانشيال تايمز(ازساختمان ھای مربوط به سفارت فقط دربغداد اختصاص ميدھد 
درعراق که خود يک  آمريکاببھانه حفظ سفارت  آمريکادولت  ؛مريکا درعراقآعراق با حضورنظامی  

رساند که مسلح درعراق دارد واين مي پايگاه نظامی با فرودگاه مجھز ومنابع ديگراست تعدادی نظامی
 بيرون کرد درست مانند موريانه را نھاآرخنه کردند ديگرمحال است که بتوان  ئيھا به کشوریآمريکاوقتی 

 فراموش اننآکمک وحمايت برای نجات ايران راميخواھند  آمريکاقابل توجه کسانی که از( - عمل ميکنند
ی يکائمرآمالکی به اينکه مردم عراق خواستار توقف نيروھای ھا درمقابل فشارنور ئیآمريکانکنند که 
صدام  ازیاستمداد برای براند آمريکای وگروھائی که ازباستناد کرد به درخواست احمد چل آمريکا، نيستند
  )پيروی ميکند کردند

رکتھای شين اما نجنگ عراق روبه پايان است ودرگيريھای افغانستان ھم به ھمچ< :فايننشيال تايمز نوشت
 ١۴اين دوکشورھمچنان در ھنوز دراين دوکشورباقی مانده اند ١ خصوصی پيمانکاری پنتاگون

  )١٣٩١اسفند  ٣٠پايگاه خبری انتخاب  ( .گاردامنيتی است ۵۵٠٠ھزارپيمانکارحضوردارند که شامل 

باتخليه کشور ويا واگذاری حقوقی که يکطرفه برای خودشان قائل  آمريکاممکن است بظاھرتصورکرد که 
دخالت دست ميکشند ولی بطورمسلم اين تصورباطل است نمونه ن کشور، ديگرازآ شده اند به حکومت

با فرمانده نيروھای  کرزای. بعد ازدوسال مذاکره درجريان رويداد زندان بگراد مالحظه کرد ميتوان نراآ
ولت . دواگذارکند وکرد د رابه دولت افغانستانحاضرشد که اداره زندان بگرا آمريکادر افغانستان  آمريکا

                                               
تعدادی غيرنظامی مجھز و مسلح آموزش ديده تشکيل شده اند که برای ارتش آمريکا ودولت آمريکا خدمت ميکنند. ھمانند اين شرکت از  - ١

 ک-شرخر و جاھل محل عمل عملگی و اکره گی دولت آمريکا را بعھده دارند و ھرچه ميخواھند را نابود ويا می کشند. ح
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زندانی  ۶٧٠. دادگستری گزارش داد که افغان وزارت دادگستری راماموررسيدگی به پرونده زندانيان کرد
داد بالفاصله دولت  را نھاآان ھم اجازه رھائی دولت افغ ؛لھاست که زندانی ھستندبدون اتھام وياسندی سا

زندانی که بدون مجوزقانونی  . درحالی،زاد شوندآيد انيان نبانفرازاين زند ٨٨دخالت کرد وگفت  آمريکا
به دولت افغان واگذارکند ودادگستری افغان  نراآموافقت ميکند که  آمريکاايجادشده معھذا  آمريکابوسيله 

مانع اجرای گزارش  آمريکان زندانيان رابدون اتھام ميداند چگونه ميتوان باورکرد که آ نفراز ۶٧٠ھم 
ا ي و شکارآھا محال است که دست از مداخله  ئیآمريکادليلش اين است که  ،شوددادگستری افغانستان 

دکتراحمد جھش   .خانه ميشوند يند صاحبآمحرمانه خود بکشند ووقتی به بھانه خوردن يک چای مي
اميان اگريکی ازنظنوشته است < آمريکادرمخالفت با قرارداد امنيتی کشورش با یسياستمدارقرقيزستان

    .>نجا راترک کنندآسرزمينی بيگانه پای گذاشت خيلی نادراست که به ميل خودشان  ئی بهآمريکا

تدا اب آمريکاروسی رپرتاژ> گفت قايف رئيس جمھورسابق قرقيزستان درمصاحبه باروزنامه <آ عسگر
اشند ب ستانپايگاه ھوائی ماناس رابرای مدت يکسال ازما ميخواستند که درارتباط با نيروھايشان درافغان

پس <او اضافه کرده  >ماتاھرزمان که بخواھيم ماناس رادراختيارخواھيم داشت< :که داديم  گفتند بعد
  )پايان حاشيه( >ازمخالفت من بادادن پايگاه دائم باانقالب رنگی مواجه شدم

  امورکشورھادرمداخله  آمريکا انگيزه ھای غيرسياسی

را فقط دربعد نظامی وسياسی شناخت بلکه  مبنی برحضوردائم درکشورھای ديگر  آمريکانبايد اصرار 
، سوء استفاده ھای کالن مالی ومشارکت درمواد مخدره بخش عظيمی است که ثارتاريخیآ سرقت از
  .صرميسازد                                                 ُ ئيھا را دراقامت طوالنی درکشورھا ازجمله افغانستان م  آمريکا

  مواد مخدرکه رئيس جمھوری افغانستان دراجالس ساليانه روزجھانی مبارزه با کرزایحامد
نھا آو مواد مخدربه تشويق خارجيان درافغانستان کشت ميشوددرکابل برگزارشده بود فاش کرد 

مد کسب ميکنند وتنھا سه درصد ازاين پول بدست آدر ميليارد درسال١٠٠تا  ۶٠ازاين بابت 
مقدارپس  تن بود اما اين ٨٠دردوران طالبان توليد ترياک ساليانه  ،او اضافه کرد ،افغانھا ميرسد

 ٨٢٠٠به  ٢٠٠٩تن ودرسال  ٣۴٠٠به  ٢٠٠٢ازاشغال افغانستان روند صعودی گرفت ودرسال 
درصد ھروئين  ٩٠ھزارسربازانگليسی حضوردارند بيش از ١٠درواليت ھلمند که  وتن رسيد 

  ٢.جھان توليد ميشود
   ازنحوه صرف ازرس مالی پنتاگون گزارش مفصلی قای جان سوبکو بآ ٢٠١٣درماه ژانويه سال

   :ن چنين استآدرافغانستان داد که برخی اشارات  آمريکااعتبارات مالی دولت 

ه بيسابق به اين سو ميليون دالردرافغانستان خرج ميکند واين رقم ازجنگ جھانی دوم ٢٨روزانه  آمريکا
> صحبت کرده واژه گمشدن ساختمان ازگزارش اوستارش ازگمشدن چندين ساختمان <ن گزآاست  او در

نھم دريافت شده ولی معلوم نيست که اين ساختمان ھاکجاست آمده وپول آن به حساب آزينه ھای که ھ
ميليون دالرساخته شده ولی  ۴٠٠ازساختمانی صحبت ميکند که باھزينه  –وشايد ھم اصال ساخته نشده 

درخطر  نھمآوسقف  نھم مناسب نيستآب وتھويه آچون زيرکارمحکمی ندارد ودستگاھھای فاضل 

                                               
 ردريک فيلم مستند تلويزيونی در کانادا نشان ميداد برخی ھواپيما ھای آمريکا که جست سربازان ويا ابزار خراب شده در جبھه را برای تعمي - ٢

تنھا با توزيع مواد مخدری در داخل خاک خود مبارزه ميکند می آورد مقدار زيادی مواد مخدر بصورت بسيار سری وارد آمريکا ميکنند. آمريکا 
 ک-اد کرده اند تا دکانشان رونق بيشتری بگيرد. حده است. بتازگی در اوکالھما فروش ماری جوانا را آزکه از کانال خودشان گذر نکر
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دالرھزينه پرداختی برای سوخت صحبت ميليون ۴٧۵از –برای مرغداری استفاده ميشود  ،ريختن استفرو
دارد ھم اشاره ای  –کرده ونوشته معلوم نيست که اين مقدارسوخت به چه کسی تحويل داده شده است 

   . (!)ميليون دالر پول سيگارحيف وميل شده است ۵٠به اينکه 

   ميليون دالر ازکمک ھای  ۶٣مقام ھای فدرال ستريت نوشت <روزنامه وال ا ٢٠/۵/٩٢درتاريخ
  >.رابرای بازسازی افغانستان ربوده اند آمريکا

   ٢۴درعراق نيز وضع ھمقواره افغانستان است  به گزارش شبکه خبری فرانس (France 24) 
ھا رامطالبه ميکند  ئیآمريکامد نفتی حيف وميل شده بدست آزدرميليارد دالر ا ۶دولت عراق بيش از 

معلوم  ٢٠٠٣گويد درسال ھمان گزارش مي .ن نامه ھا نداده استآھيچ پاسخی به  آمريکاکنون وتا
  .مده استآکه برای بازسازی عراق تخصيص داده شده بود چه  آمريکاميليارد پول  ۶برسرنشد که 

 ميليارد  ٧٢جنگ عراق  گزارشی از روزنامه فايننشيال تايمز منتشرشده که سود شرکت ھای پيمانکار
ی است  که ننھا نصيب شرکت وابسته به ھاليبرتون شده که متعلق به ديک چيآدالربوده که بيشترين 

 ٢٠٠١سال  . ھمان روزنامه اضافه کرده که پيمانکاران دفاعی ازميليارد دالربوده است ٣٩ن آرقم 
  .)گاه خبری انتخابپايليون دالر درروز  (يم ١٢نی معادل ميليارد دالرھدر داده اند يع ۶٠بيش از

ی باالاين است که منافع خصوصی وامکانات سوء استفاده ھای کالن نقش اھ ارائه نمونه زقصود ام
 است یمگرفراموش شدن ،قاطعی درتعقيب سياست ايجاد پايگاه ھای نظامی ومداخله درامورکشورھا دارد

رد استفاده ھا ک ءنفت چه سو باال رفتن قيمت به عراق بود با آمريکاکه ديک چينی که سخت دنبال حمله 
  .برخاست آمريکاکه سروصدای روزنامه ھای 

  ئي آمريكامحتوي بسته هاي 

 رگی ازمفسده ھای اخالق واجتماعی بز ، دمکراسی وحقوق بشر،زادآدرلفاف وپوشش انتخابات  آمريکا
، ومواد مخدر، فحشاء، اعتياد نقض حاکميت ملت ھا ،قراردادھای امنيتی ،درامورکشورھا قبيل مداخله 

تشکيل گروه ھای  تجزيه کشورو ،، ارتشاء، تحريک اقليت ھاتاريخی ثارآغارت ثروت کشور، غارت 
سازمان عربی تروريستی وخرابکاری در عراق زيرکنترل  ٧تروريستی وخرابکاری چنانکه ھم اکنون 

   ٣ .است فعاليت دارند وکثيری سازمان مشابه ھم درسوريه فعال آمريکاعربستان = 

   

   

   

  

 

                                               
کارھای ديگر آمريکا از  آموزش ھای ويژه به گروھی از مجاھدين خلق در صحرای نوادا و استقرار آنان در اطراف ايران برای روز مبادا - ٣

اين دستگاه درحال » سخنگوی«شده با  نا پيدا!» شورای به اصطالح ملی«اه است. شوربختانه در ميان اين گروه آموزش ديده کسانی از ر
 ک-فروپاشی در ارتباط ھستند. ح


