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   و يادداشت پورتال ھيرمند.ف
  ٢٠١۵ جنوری ٢۵

  

  ايران جمھوری اسالمی

   ملوث به قاچاق و صدور ابزارھای جنگی غير مجاز

ه ھا و معيار ه ھر حوزه و عرصه ای، تا حد ممکن حائز ضابط دردنيای کنونی با وجود پيچيدگی آن سعی گرديد

تعھداتی که صورت گرفته، مورد و اين ضوابط و معيارھا برای مواظبت از ارزش ھا ھای گردانيده شود و

استفاده قرار گيرد و يا حين کنترول و بررسی، رعايت قواعد حوزۀ مربوط، به حيث محک صحت رويه ھا و يا 

 .  وتثبيت عدول از قواعد مربوط به کار گرفته شوندعکس محک تعيينه ب

در عرصۀ معامالت بی نھايت وسيع پيدا و پنھان خريد و فروش قانونی وغير قانونی و مجاز و غير مجاز جنگ 

ابزار ھا يا تسليحات و قاچاق آن، ونيز عرضه و فروش جنگ ابزار ھای نامجاز ھم  اسناد حقوقی حاوی ضابطه 

ی دقيق و کارآمد وجود دارد که توسط حقوقدان ھا و متخصصين حوزۀ مربوط طرح و توسط ھا و دساتير خيل

الخره منظور از اين تذکر آن بود تا دانسته شود که اب. مراجع با صالحيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده اند

 تأکيد بر  ت می شود،وقتی مثالً از تحويلدھی مشکوک تسليحات و يا عرضه و تسليم دھی تسليحات نامجاز صحب

  .رعايت حتمی ھمين دساتير را مطرح می نمايد

ی با بورد معينی را از ئاخيراً خبری از منابع اطالع رسانی شنيده شد که حزب هللا لبنان اعالم نموده که راکت ھا

ً با جمھوری اسالمی ايران دريافت کرده است، اين موضوع محل انديشه دارد که  ادعا ھای ايران مگر آيا واقعا

صلح جويانه اش صادق است  و يا چطور؟؟ و باز در اين شب و روز که مغازله ھای عاشقانۀ امريکا و 

جمھوری اسالمی ايران با گرمی آن جريان دارد و مقصد آن پيدا کردن چاره ای برای توجيه توافقات از قبل 

 ھسته يی خود استفاده برده و تحريمات ند و قابل قبول از نيرویمتعيين شده ای است، تا ايران به طور نظام

اقتصادی آن برطرف شده و در بازار بين المللی به صورت رسمی وارد معامله شود و آنچه که تا حال در خفا به 

ولی باز ھم  اين مسأله مھم . نحوی دنبال می شده است، عريان و آشکار و با کميت وسيعتر به عمل آورده شود

ً به راستکاری و صداقت تراز راکت رسانی به حزب  جمھوری اسالمی هللا لبنان، محل انديشه دارد که آيا واقعا

ايران حساب کرد و باورمند بود؟؟ تا متکی به ھمين صداقت، دسترسی به نيروی ھسته يی معياری را برای آن 

 و جرايمی که که مسألۀ رعايت اصوليت اين توافق، با در نظر داشت سوابق تخطی ھا موافقه نمود؟؟  در حالی

  در ساحۀ معامالت تسليحاتی متوجه ايران است، موضوع را بحث بر انگيزھم ساخته است؟؟
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برای تشخيص اعمال و کردار دولت  جمھوری اسالمی ايران و چگونگی ماھيت اين عملکرد ھای آن  نگاه کوتاه 

اعد، صحت اعتراض بر اين اقدامات به قواعد مربوط به حوزۀ تسليحات افگنده می شود ، با مطالعه و فھم اين قو

 زير ارزيابی قرار داده می ، در اين زمينهآنايران تثبيت و واضحتر خواھد گرديد، بعداً اعمال واقدامات رژيم 

   :شود 

پروگرام اقدام برای پيشگيری، مبارزه و ريشه کن کردن تجارت غيرقانونی سالح ھای خورد و سالح ھای «

 ٢٩طعه نامۀ اولی که به تأريخ  که حاوی دوقطعه نامه می باشد؛ ق٢٠٠١سال مصوب »  ساحاتۀخفيف در ھم

 تصويب گرديده است، برای مساعدت به دولت ھا جھت مھار قاچاق اسلحه بوده و قطعه نامۀ  دومی ٢٠٠١مبر نو

ه  تصويب شده، مربوط به تجارت غير قانونی سالح خورد  وتسليحات خفيف در ھم٢٠٠١مبر دس٢۴که به تأريخ 

اری ذکه مشابه ارگان قانون گ( ساحات آن می باشد، اين دو مصوبه ھر دو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

  . تصويب شده اند) آن ارگان است

به ارتباط موضوع، سر و کار ما با  قطعه نامۀ دومی فوق خواھد بود، نخست در پاورقی اين قطعه نامه می 

تجارت قانونی آن طبق شرايط آن پروگرام مجاز است، کدام تسليحات را خوانيم که سالح ھای خورد و خفيف که 

ی ھستند که به وسيلۀ انسان قابل حمل بوده و ئاسلحۀ خورد و سالح ھای خفيف  سالح ھا... «: گيرند دربر می

سالح . گيرندار برای نياز ھای ساخته و يا تغيير داده شده اند تا به عنوان ابزار ھای کشندۀ جنگی مورد استفاده قر

ی طبقه بندی می شوند که برای استفادۀ ئی ھستند که به طور گسترده ای به عنوان سالح ھائھای خورد سالح ھا

افراد نيرو ھای مسلح يا امنيتی ساخته شده اند و شامل تفنگچه وسالح ھای  اتوماتيک، تفنگ ھای معمولی و 

. گ ھای تعرضی و ماشيندار ھای اتومات خفيف ھستندتفنگ ھای خفيف ميله کوتاه؛ ماشيندار دستی خفيف؛ تفن

ی طبقه بندی می شوند که برای استفادۀ چند عضو نيرو ئ طور گسترده ای به عنوان سالح ھاسالح ھای خفيف به

اين سالح ھا شامل ماشيندار ثقيل، بمب . ھای مسلح يا امنيتی که به عنوان خدمه خدمت می کنند، ساخته شده است

ی قابل حمل، راکت انداز ھای ضد تانک، تفنگ ھای ئناصبه؛ ماشيندار ھای مدافعۀ ھوا نداز ھای دستی و بمب ا

مل مدافعۀ پرتاب راکت، و راکت قابل حمل ضد تانک، وسايل راکت انداز قابل ح بدون ملحقۀ عقبی، وسايل

  .». ميلی متر ھستند١٠٠ کمتر از -تيررس  -ی و آوان ھای دارای بورد ئھوا

  :  الف آن می خوانيم٢ مقدمۀ بخش سوم قطعه نامۀ دومی، دربندھمچنان در

ھر دولت شرکت کننده در بررسی پيشنھاد ھا برای فروش سالح ھای خورد موارد زير را در نظر  « :الف

  :خواھد داشت

  .احترام به حقوق بشر وآزادی ھای بنيادی در کشور دريافت کننده: يک 

  .اخل و اطراف کشور دريافت کننده، از لحاظ تنش ھا يا مناقشات مسلحانه موقعيت داخلی و منطقه يی در د: دو 

ً سابقۀ کشور دريافت کننده از لحاظ رعايت تعھدات بين المللی خود، مخصوص:  سه  در مورد عدم استفاده از ا

 بين المللی زور در   زمينۀ عدم تکثير يا حوزه ھای ديگر کنترول  تسليحات و خلع سالح وسابقۀ احترام به قوانين

  .حاکم بر ھدايت و ادارۀ مناقشات مسلحانه

ماھيت و قيمت سالح ھای موضوع معامله در ارتباط با شرايط کشور دريافت کننده، از جمله نياز ھای : چھار

دفاعی و امنيتی مشروع آن و جلو گيری از اختصاص منابع انسانی و اقتصادی آن برای خريداری تسليحات و 

  .جنگ افزار

......  
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 ھر دولت شرکت کننده، از صدورجواز صادرات، ھر جا که تشخيص دھد، خطر آشکار استفاده از سالح : ب

  :ھای خورد مورد بحث، در موارد زير وجود دارد، خود داری خواھد کرد

  . برای نقض يا سرکوبی حقوق بشر و آزادی ھای بنيادی از آن استفاده شود-١

  . کند امنيت کشور ھای ديگر را تھديد-٢

٣-...   

ً در رابطه با -۴ قرار داد ھای عدم تکثير سالح ھای خورد  يا ساير  ...   تعھدات بين المللی خود را مخصوصا

  .خلع سالح نقض کند قرارداد ھای مربوط به کنترول تسليحات

 پيروی از  مناقشۀ مسلحانۀ موجود را، با توجه به نياز مشروع برای دفاع از خود طوالنی يا تشديد کند يا-۵

  .قوانين بين المللی حاکم بر مديريت مناقشات مسلحانه را به خطر اندازد

  صلح را به خطر اندازد، باعث انباشت بيش از حد وبی ثبات کنندۀ سالح ھای خورد شود يا به صورت ديگر -۶

  .به بی ثباتی منطقه يی کمک کند

به جريان افتد، يا مجدداً برای مقاصدی غير از ) ريا به صورت ديگ( دوباره در کشور دريافت کننده فروخته-٧

  .ھدف ھای اين سند صادر شود

  . برای سرکوبی مورد استفاده قرار گيرد-٨

  .را تشويق کند  از تروريسم حمايت يا آن-٩

  . جنايت سازمان يافته را تسھيل کند-١٠

.....  

نامه ھای سازمان ملل  قابل توجيه قطع طور آشکار وغيرايران نه در يک مورد که در چندين مورد بهرژيم   

به قواعد منع قاچاق، منع معامالت تسليحات غير مجاز و معامالت غير مجاز جنگ ابزار ھا را نقض  متحد ناظر

  کرده است؛

 ايران درعرصۀ پخش تسليحات  در زير تذکر داده  رژيمدر اين جا چند نمونه از معامالت سراپا تخلف و تخطی

  .نھا تذکراتی به عمل می آيدآ در بارۀ می    شود وبعداً 

 ٩در :  نخست معامالت پنھان تسليحاتی ايران را با طالبان کشور خود ما، افغانستان به خاطر می آوريم- ١ 

ماه فبروری ١٩به تأريخ   ميالدی بی بی سی از قول نطاق آيساف در افغانستان اطالع داد که٢٠١١مارچ سال 

گرديد به دست  قی تسليحات که از ايران به آدرس طالبان وارد خاک افغانستان میھمان سال،  يک محمولۀ قاچا

 بيست کيلومتری - تيررس-  ميليمتری با بورد١٢٢ ميل راکت ۴٨عساکر آيساف افتاده است، اين محموله حاوی 

شد، به گفتۀ ی به دست طالبان برسد و يا رسيده بائاست که برای طالبان ارسال گرديده بود، اگر چنين سالح ھا

وی به صورت جدی وضعيت جنگی را در افغانستان تغيير خواھد داد، اين محموله در واليت نيمروز در سرحد 

ميان ايران و افغانستان دستگير شده است که گرچه مارک، نشان و تاپۀ ايران بر آنھا حک نمی باشد اما جزئيات 

ت ساخت ايران  که دارای تاپه و نشان آن کشور است فنی  و مشخصات توليدی آن کامالً و صد فيصد با محصوال

مطابقت تام دارد و قراين قرين به واقعيت حاکی از آن است که مرجع ارسال کنندۀ آن سپاه پاسداران ايران می 

با سرحد پاکستان نيز فاصله باشد، اين محموله با سه موترالری در آ ن  نقطه ای ازسرحد ايران و افغانستان که 

يد کرده و عالوه ئ تأآژانس خبر گزاری فرانسه نيز اين رويداد را . رد به دست عساکر آيساف افتاده استداای ن

نموده است که قبل از اين ھم مراجع دولت جمھوری اسالمی ايران چندين بار به طالبان افغان تسليحات قاچاقی و 
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ستاده است که گاھگاھی توسط  عساکر سالح ھای غير مجاز مانند ماين ھای ثقيل ضد پرسونل و ضد تانک فر

ھمان . دولت افغانستان و آيساف برگشتانده شده و ضبط گرديده اند که دارای نشان و تاپۀ  ساخت ايران می باشند

وقت يکی از مقامات بلند پايۀ آيساف توضيح نمود که قبل از اين نيز  دولت ايران از طريق شبکه ھای فعال  و 

ارسال نموده " آر پی جی"  افغان مقدار مھمات، مواد اوليۀ ساختن بمب و راکت و مخفی خود برای شورشيان

  . جه  تعلق خود به اين وقايع را رد کرده اندو مقامات ايران بدون ارائۀ دليل ماما. بوده است

ت، ی از عراق و ناتمام گذاشتن پروسۀ بی ثبات سازی عراق توسط اين ابر قدرئبعد از خروج عساکرامريکا - ٢

ايران با تشبث و مداخلۀ آزمندانه، اين پروسۀ بی ثبات سازی در عراق را به اکمال رسانيد، آخوند ھای ايرانی 

 ايديولوژيک ايشان گروه معينی از باشندگان عراق را با دادن امتياز ھای نظامی تسليحاتی - سياسی بنابر تمايالت

ه ھا را با آن برادران ايشان به جان ھم انداختند، تا ھم عراقی ايشان تجريد کرده و اين گرو از ساير برادران 

عراق رقيب، بيش از پيش تضعيف شود و نيز عناصر متحد و نزديک به آخوند ھا، دست بلندی در حاکميت 

را متحمل می شود کمتر از ضربات و  نقش ايران آخوندی در ويرانی وفجايعی که عراق آن. عراق داشته باشند

عی ھمچون متحد امريکا در عراق عمل نمود و چنان يايران به طور طب. سيلۀ امريکا نيستصدمات وارده به و

نقشی در اين کشور مصيبت زده برای خود کسب کرد که حتی باری امريکا برای انسجام بيشتر وضع رقتبار 

 از آنھا استفاده ی که عراقی ھا حين به جان ھم افتادن و برای کشتن ھمديگرئسالح ھا. عراق نقش ايران را ستود

نمودند، فيصدی قابل توجه آنھا ساخت ايران بوده است، انواع و ارقام اين تسليحات ايرانی استعمالی در عراق 

ی ايران ئ، گورا کدام حرکت تعجب آور تشخيص کرده اند چنان زياد است که حساب آن را نه کسی گرفته و نه آن

  . باشد گذاشتهءخودش به اجرا» خانۀ«اين عمل را در 

گرديده است، به نحوی با " بھارعرب" فاجعۀ عظيم و برباد گر سوريه که قربانی رويای کابوس آفرين - ٣

مداخالت و سياست ھای نظامی و تسليحاتی نظام آخوندی ايران گره خورده است، غربی ھا از دير زمانی 

 ران و  روسيه در منطقه حساب میآرزوی بی ثبات سازی سوريه را داشتند، زيرا سوريه از متحدين نزديک اي

گردد، حس می شود که پالن فاجعۀ سوريه، براين نيت طرح شده باشد که تمام ذخاير سالح ھای آن منطقه بايد به 

مصرف برسند، برای اين ھدف نياز بر آن بود تا گروھک ھای ساز و سامان داده شوند و اين سالح ھا را 

ھا از چه قماشی باشند و  به چه ايديولوژی مجھز گردند، آنچه مھم مصرف کنند و مھم نيست که اين گروھک 

باشد ولی عوارض جانبی که ناشی از  است مصرف ذخائر سالح ھا و سقوط حاکميت بشار االسد متحد ايران می

ً روشن نيست که آيا تصادفی است و يا اين بخش سناريو ھم شامل پالن بوده  تطبيق اين پالن بروز نمود دقيقا

و به تحقق پيوستن اين پالن، ھمچو ماشين دھشتناک انسان خوار، مردم بيدفاع ، مظلوم و ستمديدۀ ... ؟ !!است

سوريه را از تيغ می کشد که تا آن دم لگد دکتاتور ھای سوريه برای شان آشنا بود، اما از آن شنيع تر و وخيمتر 

 کردن  ايران آخوندی و گاھی ھم حساباين وضعيت تا حدودی محصول حرص وآز. آن را تصور ھم نمی کردند

دشوار و بسيار دشوار است در شرايط  کنونی سياست تسليحاتی اين يا . ش بوده باشدزياد بر مسلح سازی متحدين

آن قدرت ھای ملوث در سوريه را در ارسال، تجارت، فروش، قاچاق و حمايۀ تسليحاتی اش مورد قضاوت قرار 

ستاده اند و مواد يه، آخوند ھای ايرانی دريک طرف جنگ کنار بشار االسد ابه ھر صورت در فاجعۀ سوري. داد

  ...  کنند مصرفی ماشين به کار افتادۀ جنگی را در آن جا تأمين می

حامل سالح و جنگ افزار که از ايران " مونچه گورسک"نام ه  کشتی روسيه ب٢٠٠٩ جنوری ٢٩ در -  ۴ 

وليس قبرس متوقف شد، توقف اين کشتی از جانب مراجع سازمان بارگيری و حرکت کرده بود  توسط مقامات پ
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کردند که اين محمولۀ جنگ افزار قرار بود   ملل متحد تقاضا گرديده بود، ارگان ھای نظامی امريکا پيش بينی می

شد کشتی را به ايران  مسترد نمايد و به ضبط آن ھمت گماشت و قبرس حاضر ن.  شودبه حماس رسانيده و تسليم

  ی  ناقضئخالف استنباطات مراجع امريکاتدالل نمود که محمولۀ آن از تسليحات متعارف بوده  و  گويا اس

بوده است، شايد اين بھانه قبرس را کمک می نمود تا سالح ھای ضبط شده را برای خود   ن١٧۴٧قطعنامۀ 

  .نگھدارد 

 دولت صيھونيست اسرائيل اعالم نمود که کشتی حامل تسليحات را در نزديکی جزيرۀ ٢٠٠٩مبر سال در نو -  ۵

را به بندر اسدود در اسرائيل انتقال داده و مورد تالشی قرارداده است، در  قبرس متوقف ساخته است که بعداً آن

کشف گرديد که گويا به حزب هللا اين کشتی در حدود سه ھزار راکت دور بورد، بمب ھای دستی، مھمات و آوان 

اسرائيل اين سالح ھا را جھت مالحظۀ رسانه ھا . شده است لبنان و يا ھم شايد برای گروه حماس تحويل داده می

مسؤولين اسرائيلی توضيح نمودند که بارنامۀ محموله، اثبات گر اين حقيقت است که کشتی . به نمايش نيز گذاشت

اما مقامات ايران اين ادعا ھا را مورد . و اموال از ھمان جا به حرکت افتاده استاز ايران بارگيری کرده است 

  .ترديد قراردادند

 تُن سالح بود، کشف گرديد، اسرائيلی ھا مدعی بودند که اين ۵٠که حامل " کارين آ" کشتی ٢٠٠٢ در سال -  ۶

  .شده است تسليحات از ايران به حرکت افتاده و به غزه ارسال می

 با يک ه کانتينر سالح را ھمرا١٣ مراجع امنيتی نايجيريا يک کشتی حامل ٢٠١٠الخره در ماه اکتوبر ا ب-  ٧ 

ی آن کشور برای اثبات جرم، در ئمقامات قضاشخص عضو سپاه پاسداران ايران به نام آقا جانی توقيف نمود، 

وديت سالح ھای ايرانی به يعنی موج. جريان محاکمۀ شخص مذکور، به سالح ھای داخل کشتی استناد نمودند

  .وضاحت و آشکارا ثابت بود

 مقامات يمن اعالم نمودند که يک کشتی حامل سالح را در بندر ميدی آن کشور ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٧ در -  ٨

ً گلوله ھای ضد تانک  نفر راکب۵ با آن هدستگير نمودند، که ھمرا  ايرانی آن نيز دستگير شدند، در کشتی عمدتا

  ن دولت يمن انتقال می يافتاگرديد، به گفتۀ محافظين يمنی، اين سالح ھا به مخالف بود که حمل می

 مؤسسۀ تحقيقات تسليحات نظامی برتانيه بر اساس معلومات معتبر توضيح ٢٠١۵ جنوری ١۵ اخيراً در - ٩

ضيح مذکور نموده است که سالح ھای ايرانی و چينی که به افريقا فرستاده شده بود،به سلکا رسيده است در تو

آمده است که سالح ھای مذکورنخست به سودان رسيده و مجدداً در آنجا بسته بندی شده و به سلکا در افريقای 

وی قسمتی از اين سالح ھا، مشخصات فنی رمرکزی برای گروه ھای شبه مسلح مسلمان رسيده است که بر

  . ايرانی بودن آنھا وضاحت دارد

را در صفحات آن  توان آن تناد اخباربی بی سی جمع آوری شده است و  میوقايع مندرج اين نگارش به اس(  

  )دستياب نمود

وقتی به اين معامالت ايران به طور جدی تعمق به عمل آيد، اين توزيع و قاچاق تسليحاتی درداغترين نقاط دنيای 

، در نايجريا در افريقای ما صورت گرفته است در افغانستان، درعراق، در سوريه، درفلسطين، در لبنان، در يمن

  . شايد در جا ھای ديگر...مرکزی و

 ء ايرانی احتواھایبه اين صورت سالح ھای معمول جنگ ھای جاری و خانمانسوز درآن نقاط دنيا را، اسلحه 

کند  و يا حصه ای از اين افزار ھای جنگی را دولت جمھور اسالمی ايران تأمين می نمايد، ايران اھداف  می

سی ، ايديولوژيک و ھم اقتصادی از اين فروش، قاچاق و ارسال تسليحات به ديگر نقاط دنيا را در سر معين سيا
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ً ضد امريکا- بھات ضد غربیدارد؛  فراھم نمودن  شرايط نفوذ سياسی، ايجاد و تقويۀ ج  تشکيل –ی ئ مخصوصا

ف شنو خوب بوده و توانند، گروه ھای متعصب و حر  عناصر ھم خط ايديولوژيک ايران، که میتوتقوي

ی که ئشويق و تحريک آنھا در مقابل آنھاباشند و بعد ت!!" برادر"مصرف کننده و خريدار وفادار تسليحات ايران 

برون از خط ايديولوژيک ايران قرار دارند، اين سياست و مداخلۀ نيابتی فرصت ھای طالئی را برای ايران 

می سازد، اين انگيزه ھا به نحوی در بحران ھای عراق، جھت بی ثبات سازی مناطق مورد عالقه اش مساعد 

  .سوريه و اخيراً در يمن به وضاحت قابل درک است

ريعۀ مخبرينش در بسياری از کشور ھای منطقه سرگرم ذدولت آخوندی ايران ھمين حاال به طور واضح 

کنند تا  می ای ايران تقال سياسی توسعه جويانه است؛ در يمن عناصر وابسته به دستگاه ھ-گسترش ايديولوژيک

در سھمگيری عادالنۀ قدرت ، تخريش و اختالل ايجاد کند وخود را حامی عده ای از يمنی ھا نشان بدھد و ھم 

ی  را مطرح کنند که نابرابری غير قابل قبول را در قبال ئعده ای از آنان را تحريک به آن نمايد  تا خواسته ھا

 بوده و دوام بی ثباتی را ممکن می سازد، اينک تالش ھای جداگانه ولی داشته باشد، ھدفی که بحران آفرين

  . موازی و به عين استقامت القاعده و بعضی از عناصر ايران نواز حاال يمن را دربی ثباتی جدی قرار داده است

ی و سر رسانند که منابع غن ی به فروش میئ مقيم آن کشورھایآخوند ھای ايران سالح ھای خود را به گروه ھا

ضی از اين گروه ھا کنند؛ شايد بع عی را دارا اند و اين گروه ھا به نحوی از اين منابع خود را تمويل میيشار طب

پردازند اما در ازای تسليحات، محافظت ھای مھم سياسی و ستراتيژيک برای ايران فراھم می کنند، پول چندانی ن

دھند، يعنی امريکا را نمی گذارند که خيال آرام  ايران انجام میکاری که طالب ھا آگاھانه و يا نا آگاھانه برای 

متباقی مشتريان سالح ھای ايرانی مثل سوريه، . دنفتا به ُچرت اذيت و آزار ايران بيداشته و از سرزمين افغان ھ

    . پرداخترا خواھند  پردازند، فردا ھا جوره و دوچند آناگر حاال بھای اين تسليحات را ن... عراق، نايجيريا و

ی ازآسيای جنوبی، ئو اما به رويت اسناد و قوانين بين المللی آسيب ھای ديگر ارسال و پخش سالح در قسمت ھا

  : اينھا خواھند بود... شرق ميانه، نايجريا و افريقای مرکزی و

ن نشستند، ايران، خون ھزاران انسان بيگناه ريخته و يا ھزاران انسان به خاک و خو با سالح ھای ساخت -  

رژيم   آخوندی ايران در قتل و کشتار انسان ھای معصومی که در مناطق پخش سالح ھای آن، مسکون بوده اند، 

مسؤوليت جدی  دارد، دولت ايران مسبب آسيب ھای آنی و طويل المدت استفاده از تسليحات آن، در کشور ھای 

  .مذکور خواھد بود

 مخصوصاً در آن مناطقی از جھان که حقوق بشر به صورت گسترده ای  ايرا ن حق واجازه نداشت و ندارد که- 

يا در آن مناطقی از دنيا که قبالً در بحران و تنش قرار داشته و يا عوامل ظھور و بروز بحران  نقض می شود و

   اصول و قواعد حقوقۀبه طور آشکار قابل مشاھده و درک است به توزيع و تقسيم سالح دست بزند و خالف ھم

 از نظر ثبات سياسی بشری به قاچاق، فروش نامجاز و فروش سالح ھای ممنوعه اقدام نمايد و نيزمناطقی که

  .ی آسيب پذير و شکننده اند، به پخش تسليحات مبادرت ورزده ئداخلی و منطق

يه شود که مرتکب جنايات عل ی متوسل میئ ايران مغاير تمام اسناد حقوق بشری به مسلح نمودن قدرت ھا- 

  .جمله جنايات جنگی، جينوسايد و کشتار مخالفان سياسی خود می باشند بشريت من

 بدون شک اين مسلح نمودن غير مسؤوالنۀ مناطق  وسيع نقاط بحران زای ذکرشده، باعث تھديد و ناامن - 

 را کمتر گردد، اين امر سبب شده تا خود ايران نيز اخيراً از جھاتی سرحدات خود گرديدن ممالک ھمجوار می

در امنيت احساس نمايد، ايران از اين ھا ھم بيشتر گام گذاشته و عساکر آن به نام مستشار نظامی در سوريه و 
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اند که تا حال دو مقام عاليرتبۀ نظامی ايرانی در » داعش«عراق مشغول نبرد با ھيوالی از زير زمين برون آمدۀ 

  .اين کش و گير ھای آن منطقه کشته شده اند

ی را که منطقاً بايستی در امور بشری و صلح آميز به مصرف برسد ئان نه نتھا بودجۀ دولت ھا و يا گروه ھااير -

مين نياز ھای اوليۀ کند و متقابالً وجوھی را که خود ايران در امور تأ در ازای جنگ ابزار ھای خود دريافت می

  .سترسی به نيروی جنگی ھسته يی می نمايدرا صرف پروژه ھای بلند پروازانۀ د ش به مصرف برساند، آنمردم

 پخش تسليحات باعث افزايش جرايم خشونت بار گرديده و مخصوصاً تروريزم را تقويه، تشويق و تسليح می -

  .نمايد

با درنظر گرفتن سوابق ذکر شدۀ باال در مورد پيشينۀ سياه رژيم ايران، دشوار خواھد بود که آن کشور در ادعا و 

استفادۀ صلح آميز وغير نظامی از نيروی ھسته يی اش صادق و پابند باشد، بالخاصه برای تعھدش مبنی بر 

افغانستان که در ھمسايگی اين کشور قرار دارد و ھمين حاال قربانی مداخالت استخباراتی آن می باشد، پيام 

  .ددناميمونی خواھد بود که از يک سمت ديگر از سرحدش محصور به يک قدرت ديگر ھسته يی گر

 جمله اياالت متحدۀ امريکا متکی به معائدات و پيمان ھای قاعده مند ساز امور تسليحاتی، دول مقتدر جھان من

ً مجاز ن خواھند بود تا دريافت جواز داشتن قدرت ھسته يی را برای ايران اصولی بدانند مگر آنکه مثل غالبا

يم بگيرند، يعنی نه قواعد بين المللی، بلکه سياست ھميشه بر مبنای منافع سياسی و ستراتيژک خود در زمينه تصم

  .ھايشان را اساس تصميم قراردھند

  

  پايان

  

 :يادداشت پورتال

  ! گرامیھمکار نھايت عزيز و 

خوش آمديد می گوئيم و اميدواريم "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "دگان يعنی اف آوری شما را به پورتال آزيتشر

از بدو "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال .  دھيد ادامهحقيقی سالم به ھمکاری خويشکه با ارسال مضامين ت

 مضمون در مورد فجايع نظام آخندی در سطوح ملی و بين المللی ١٠٠٠ تا اکنون بيش از ٢٠٠٨سيس در سال أت

به طرف دست " آئينۀ ايران"اگر به عناوين مورد بحث پورتال نظر بيفگنيد، شما به عنوان . نشرات داشته است

 مقاالت و ترجمه ھا پيرامون سياست  داخلی و خارجی ايران است که ۀخوريد که حاوی  ھم راست پورتال بر می

از جانب نويسندگان ورزيدۀ ايرانی و غير ايرانی به نشر رسيده است که مطالعۀ آن مضامين را به شما ھم پيشنھاد 

دستگاه استخباراتی نظام آخندی چندين بار خواسته که به ذرايع مختلف پورتال روی ھمين دليل است که . می نمائيم

 توطئه ھای نظام آخندی را تارا از پا دراندازد، الکن ھمکاران پورتال توانستند "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

ای ضد ملی و حامی و سايت ھ" ھم ميھنان"ھمچنان بايست خاطر نشان ساخت که يک تعداد از . خنثی نمايند

نرسيده ای را تخريب نمايند، اما به کدام نتيجه "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "استعمار ھم سعی کرده اند، پورتال 

  .اند

  :گرديم بر اصل مطلب بر می

معلوماتی را که جمع آوری .  معلومات شما در مورد روش نظام آخندی در سياست خارجی اش قابل ستايش است

عقيدۀ ما اين است که اتکای . تواند در آينده با تعمق بيشتر مبنای تحقيقات وسيع تری قرار گيرد ه ايد، مینمود
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معلوماتی شما نبايد صرف بر بی بی سی، صدای امريکا، راديوی فرانسه و ديگر دستگاه ھای پروپاگندی امپرياليسم 

دانيد که  منحيث محصل حقوق بھتر می. برد ل میاؤن زير ساباشد، زيرا استدالل و تحليل شما را در نزد محقق

تنھا قطعنامه ھای شورای امنيت است که . کند  ھای مجمع عمومی ملل متحد برای ھيچ کشور الزام خلق نمیهقطعنام

اگر قطعنامه ھای مجمع عمومی . شود  و بر ساير کشور ھای تحميل میدرس توسط اعضای دايمی به تصويب می

قدرت ھای  بزرگ . برديم، اما چنين نيست بود، ما در يک جھان صلح آميز حيات به سر می میملل متحد الزام آور 

  .استعماری چه مصيبتی است که بر جھان تحميل نمی نمايند

در مورد عملکرد ايران در سوريه، عراق و افغانستان، شما منحيث محقق و محصل حقوق بايد بدانيد که کدام کشور 

آيا اين امريکا نبود .  تا اينقدر ياری رساندند و زمينۀ تاخت و تار نظام آخندی را مھيا ساختندو يا کشور ھا ايران را

ين اخواھی نخواھی نظام آخندی از. که تمدن يک کشور معمور مانند عراق را نابود و آن کشور را متالشی ساخت

شما . ن حد اکثر استفاده را می نمايدکه پاکستان از بی ثباتی افغانستا شود، طوری حالت به نفع خودش مستفيد می

ايران . کند ديديد که امپرياليسم کشور آبادی  مانند ليبيا را به خاک يکسان کرد و امروز  سوريه را ھم تار ومار می

  .دارد و منافع خود را تحکيم می بخشد تا خودش روزی  آماج حمالت غرب قرار نگيرد ھم سھم خود را بر می

غرب را .  اما اين تنھا ايران نيست.  موافق استورد تخطی حقوق بشر توسط نظام آخندی کامالً پورتال با شما در م

شما شايد به گزارشات در . قوق بشر به آسمانھا بلند شده استاز ح تخطی به ارتباط  ویمشاھده نمائيد که فجايع

شيد که برای امريکا شرف و آبرو مورد شکنجه ھای زندانيان توسط دستگاه ھای استخباراتی امريکا توجه کرده با

ديديد که ھمين متمدن ھای امريکائی در عراق باالخص در زندان ھای ابوغريب، بگرام و گوانتاناما  چه . باقی نماند

کدام مرجع  جھانی امريکا، فرانسه، برتانيه و روسيه را به ارتباط تخطی از حقوق . ھا کردند که ننگ بشريت است

  واند؟ت بشر محکمه کرده می

 شوروی حين تجاوز به کشور ما وحشت برپا کرده بود که حاال فراموش کاران فجايع روس را در افغانستان 

شوند و به  ن کشور ھای خورد و کوچک ھم به پيروی از قدرت ھای بزرگ تشجيع میآبنابر. فراموش کرده اند

 در جھان است، الکن نبايد وحشيگری نظام آخندی يکی از  وحشی ترين نظام ھا.  زنند حقوق بشر پشت پا می

   .ديگران را ناديده گرفت

از آن جائی که اسرائيل اشغالگر به مثابۀ کانون اصلی بحران خاور ميانه و قاتل خلق فلسطين، بارزترين نمودی از 

ک سلب آزادی ھای انسانی، تبعيض مذھبی و تخطی از حقوق بشر است و مبارزه عليه چنين قدرت متجاوزی که اين

جگر گوشۀ خونين جھان اسالم يعنی فلسطين را در زير زنجير تانک ھای خودش، با برخورداری از حمايت مطلق 

خلق کمک به  حين تحليل ھا بايد متوجه بود که افتخار ؛سازمان جنايتکار ناتو، خرد نموده به خاکستر مبدل می نمايد

  .انی آخندی ايران اعطاء نکردرا به نظام ضد انسو ساير مبارزات آزاديخواھانه فلسطين 

توانيد ھر  شما می. از مرحلۀ آزمايش تاريخی خود موفقانه بدر شده است"  آزاد افغانستان–افغانستان آراد " پورتال 

به شما .  نوع مضمون تحليلی و انتقادی خود را که برای ديگران قابل تحمل نباشد، غرض نشر به ما ارسال نمائيد

بشری استوار آزاد سسات بيطرف و ؤشود که مراجع تحقيق را خود را بر نشرات م ھاد میھمچنان دوستانه پيشن

  .   موفقيت شما را تمنا داريم. سازيد تا مضمون تحقيقی شما آسيب پذير نگردد

  AA-AA ادارۀ پورتال

     

 


