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    افريقا در » ي جنگيسگها    «     ازيدينسل جد

   

 به يجنوب يافريقا از يسلحه اا ة گرفتن محمول لي تحوي كه با صد نفرمزدور برا727نگ ي بوئيمايك هوا پي

ن ي و كنترل مجبور به توقف در فرودگاه اي بازرسي برا2004 چمار مباوه حركت كرده بود، در ماهيمقصد ز

   . كشور شد

 سابق يساؤ ، ري جنوبيافريقااهل  Nick Du Toit   ك دو تواي و نيسيانگل (Simon Man)مون منيس

 افريقا   ة در قاريت خصوصي امننةي در زم كه سا بقاًيكمپان نيمهمتر )Executive outcomes()1  (شركت

    مارك تاچر يآقا: رونديات به شمار مين عمليا»  متفكر يمغز ها« ر از يهمراه افراد ز ت داشته است، بهيفعال

ك مقام ي ;است  ن طرح كه مورد اتهام قرار گرفتهي ايه گذار احتماليو سرماس ير اسبق انگليپسر نخست وز

ا پناهنده شده يكه به اسپان (Severo Moto) ك مخالف حكومت به نام سه ورو موتوي ،  )2(  پنتاگون ةرتبيعال

ر ي، در جزا » افريقات يكو« ن ي ، ايئ استواةنيدنش در گيقدرت رس  و بهيات سرنگونينتظار شروع عملادر  و

 25كه از  ( Teodoro Obiang Nguema) انگ نگوئماي تئودورو اوبين آقايتا جانش  برديسر مه  بيقنار

ك ي ةوعد ك دو توايمون من و نيبه س.... ن كشور كوچك را به عهده دارد، بشود ي اياست جمهورير شيسال پ

 ون دالر دستمزد داده شده بوديليم

ل روز يما باشد كه موضوع نفت و تي گذشته ميدر سالها ات مزدوراني از موارد جالب توجه عمليئنها نمونه هايا

 .  دهديل ميمضمون آن را تشك ) 3( نه يج گياه خلي سير طاليذخا  بهيئكايرما ي هايافزون كمپان

 باًي رفتند، تقري به شمار مافريقاز چشم انداز ا يئكه مدت ها جز»  ترسناك يچهره ها« ن يم ايكرد يگمان م

ر ييك كنگو تغي دمكراتير و بعد به جمهوريكه به زئ(  در كنگو 1960 يسالها  كه ازيئآنها: ان رفته اند ياز م

مباوه يز كه به( ا ينه ، رودزي كومور ، سشل ، بنن ، گي در كشور ها1980 و 1970 يا در سال هاي و) نام داد 

ل از ي و اسرائي جنوبيافريقافرانسه ،  انگلستان ،.  زدند ي دست ميات نظاميو آنگوال به عمل) ر نام داده ييتغ

 ضد ي كه با نبرد هايئ سال هايط.  شدند يمحسوب م »سربازان گمشده«ن ي كار گزاران بزرگ اةجمل

 Omar) بونگوبن، عمرس جمهور گايپادشاه مراكش، حسن دوم ، رئ م بود ،أ و جنگ سرد توياستعمار

Bongo) تياسم ناي يدپوست آقايم سفي، رژ (Ian Smith) ين فرانسويا مسئولي، ) مباوه يز( ا يدر رودز 

 Michel) دبره شلي ميوآقا) زهي كاخ اليئافريقار كل بخش يدب (Jacques Foccart) ژاك فوكاريآقا چون

Debre) سربازان « ن ي از ايشكارش آيو ب  كميت هايون در مجلس ، حماي رئوني فرانسوةري جزةندي، نما

    ....  كردنديم» گمشده 

ط به هولت از ربااخص مزدوربود كه به س شيچهره ها ، ازيفرانسو Robert Denard )  ( روبر دناربوبيآقا

 او كه:  رفت ي ميل به مورونيبرووي، از ل a اي به پرتوريسبوريكوتونو ، از سال  بهي ، و از كوناكريزانگانيك

 «:  نكرده ياقدام ه كشورش ، فرانسهيچ وقت عليد داشت كه هيكأ كرد، تيسم مبارزه ميسرسختانه با كمون

    ) 4 ( » كردم يرا رد م ينارنج....  اگر بدون منتظر شدن چراغ سبز يحت
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 و ي اطالعاتيس هاياوقات تحت كنترل و نفوذ سرو شتري، ب» دفاع از تمدن  « يبا ادعا » ي جنگي سگها«ن يا

ش يژه نمايوه آن ها ب) . در فرانسه   ELF ي نفتيمثل كمپان (  قرار داشتندي غربيتي چند مليشركت ها

 و اخالل، هم چون در سال يجاد جو آشفتگيگران اي و باز بودنديچياطاعت و سرپ  ، غارت ، عدمي گريوحش

  »در كنگو 1960 يها

 ي اروپاي تبحر دارد ، اكنون از كشور هاينورد  هواةني كه به خصوص در زمي كار آزموده اي انسانيروين «

پ ياك باگبو يقاآس جمهور ي رئ2004در ماه اوت .  شود ين ميمأت  آزاد شده اند،ي ، كه از تسلط شورويشرق

 ر ازيد شده كه به غيكأدر قرار داد ت:  استخدام كرد ينيوكراا ي شكاريما هايهواپ  مركب از خلبانانيديجد

 M I يكوپتر ها يت هلي شركت كنند و هدايات نظاميست درعملي باي آنها ميئ هوايروي ني فنيبانيپشت

، زوآن ، گوهيل » واوآ « ياران شهر هابمب اني گذشته در جري كه در ماه هايرند، موارديرا به عهده گ 1924-

  )5 (»ده شد يفا ال د

با » ك يرما نت« د از حالت يف نمايرا تعر آن دنار دوست دارد» بوب «  ، آنچنان كه ي مزدورهجيدر نت«

 يعنيل شده است، يتبد » يراهزنان جمهور« ا يو » د ها يپل « ك خارج شده و به حرفهيدئولوژي ايمشخصه ها

 را عرضه كند ، از مشاوره گرفته تا» خدمات «  از يعيف وسي تواند طي مي مالة زيانگ  ، بايدورك صنعت مزي

  »يات جنگي تا عملي نفتيدان هاي معادن و ميت ، از نگهبانيم و تربيتعل

 ي نظامي خصوصي هايتوان مثال زد كمپان يرا م ) Executive Outcomes   )6 ي كمپانافريقا در سطح «

 .  دهنديانجام م  را در عراقيمشابه تي فعاليئكايمرا و يسيانگل

  منحل شده بود، مجدداًي جنوبيافريقادر  1998 در سال يطور رسمه كه ب Executive Outcomes يكمپان

 سي انگليئهواةژي ناوگان سابق وي فعال دارد از اعضا3000كه  ن شركتيا. ت خود را در خارج از سر گرفتيفعال

( S A S ) ايرودز وتوسلواسك ( Selous scouts )  ان گذار يكه بن ( ي جنوبيافريقا ي بوفالو 32، گردان

بازماندگان جنگ با جنبش   كه ازيئ سابق آنگواليا كماندو هاي) ن گردان بوده اند ياز ا  Eeben Barlow ان

 » .است ل شدهيتشك) 7( باشندي مي مركزيافريقابخش در ي آزاديها

 ي سويو را از دست اتحاد ملي نفتةتسلط منطق ت به كمك دولت آنگوال شتافته تان شركي ا1993 در سال «

ر يي در تغيعيطور وسه ن شركت بيا1995 در سا ل ;رون آورد يب U N I T A  استقالل كامل آنگواليبرا

 ةمحدودآنها . ت داشته استي زبده، در عرض تنها چند هفته، فعاليرويت نيلئون و ترب رايتناسب قوا در كشور س

الماس را به دست   استخراجي از مناطق اصليكي خارج كرده وبعد كنترل ي شورشيروهايتخت را ازدست نيپا

 بشر دوستانه در يسازمانها.... هوادار يا ناظر و محافظ انتخابات و حتين معادن ، يگرفتند و تحت عنوان حافظ

«  كرده و آن ها را يمتحد ار آن ها قدر دانسازمان ملل  ي اختصاصةندي كه نمايطوره ب. محل مستقر شدند 

ن ي شان در اي فعليت هاي فعالي شان را در ازاةد گذشتيتابع مقررات شناخته كه با كار آمد و » يئافراد حرفه 

 . مياد ببرياز  ) 8( ان مفسد ي در مقابله با اشرار و جاني قانونيت از دولتيوحما محل

 « يئافريقاند كنترل بازار ي نماي م»قابل قبول « يكه به نظر برخ Executive outcomes يمزدوران قرار داد

« ، كه به ي فرانسوةت شدي، ترب» د ها يپل« گارد سابق متشكل از  در دست داشته و را » ي جنگيسگها

  زدند ، رايكتاتور فرانسه زبان دست ميا آن دين يبت بار در خدمت به اياكثرا مص دست ساز و» ات يعمل

 .  در ماداگاسكار انجام دادند2002 كه در سال يات نافرجاميمثل عمل. اشتند كنارگذ



در امريكاي التـيـن  A I Cزمان  هاي گذشته  ساپـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 
 
 
   

 

4 

نطور يش از موعد بهره مند شوند وهمي پيبازنشستگ  توانند ازيس ميلودر فرانسه كه كارمندان وزارت دفاع و پ

 ، يعات اطاليس هاي ، سرويون خارجي ، لژيس و ژاندارمريلومخصوص پ يژه و واحد هاي سابق گروه وياعضا

 درحزب دست يتي، بخش محافظت امن (DPS)  مثلين خصوصيا محافظيباز ،   چتريان هاگي از يبرخ

 : انه به وجود آوردنديات مخفي انجام عملي را براي كار آمد ومناسبيروي، نيملة جبه ي افراطيراست

  ) 2001 – 2003(ساحل عاج ) 2002(ماداگاسكار ) 1997- 2001(ريزئدر

 و  است كه در جستيت مزدوراني فعاليبرا  ممكنينه هاي از زميكي حافظ صلح يرويدن ن شيامكان خصوص

 و سربازان 1994 در رواندا در سال يكي بلژيكاله آب كيبعد از كشته شدن .  باشنديت مي كسب مشروعيجو

ر يلبته به غند، ا دهي از خود نشان نمي عجله اافريقا دخالت در امور يگر برايد  هاي غرب; يومالس در يئكايمرا

 Sergio Vieira De)ه ملوه را ديو وي سرجيآقا.ر ساحل عاج ها ديرالئون و فرانسوي ها در سيسيانگل از

Mello)  كشته 2003سازمان ملل در بغداد در اوت  ر كل سازمان ملل متحد كه در سوء قصد به مقريمعاون دب 

 يط و اوضاع موجود، استفاده از شركت هايل شرايلو به د گريك راه حل ديشد اظهار كرده بود كه در نبود 

  )11.( باشدي بشر دوستانه ميت سازمان هاي مناسب تر از فعالافريقا در يبانيپشت يت هايمورأ مي برايخصوص

 كرده اند يت سعي و كسب مشروعيمقامات دولت جاد رابطه بايت در جهت اي حافظ امني خصوصي هايكمپان

ح يكنترل صح« در مورد حكومت قانون و ي بانك جهانينظر ها ر نقاط از نقطهي و چه در ساافريقاچه در 

 . كننديرويپ» قدرت

د دارند و يكأت» يمنشور اخالق«ت ياند در كار خود بر رعا ار خود قرار دادهي ها كه رفتار درست را معين كمپانيا

 يندگي نماي واگذارينها از ستراتژآ. كننديت ميت قانون فعاليدر چهار چوب رعا  وي قانونيفقط با حكومت ها

رات يثأابعاد ت  كنند كهي شده، استفاده مي آنگلو ساكسون اعمال مي در كشور هايات دفاعي در عملاًسابق كه

 . ن در عراق هنوز نامشخص استآ

 يمش نين شركت ها را به نمايت اي از فعاليچهره مثبت ( رالئون و آنگواليمثل س ( افريقا آنها در ة سابقيول

 ير ممكن مي را غيت كه هر گونه نظارتيدار بودن موقعيدراز مدت در محل ، ناپا يريگينبود كنترل و پ: گذارد 

  ) 12(. سازد  يل مي قانون تبدي قرار نگرفتن معادن كه آن ها را به مناطق بين ملي،تحت پوشش قوان سازد

 يا فرانسه كه در تئوري ي جنوبيافريقان يقوان ني و هم چنافريقا سازمان ملل متحد و اتحاد يقطعنامه ها

مبر  سپت11ع يت كه مجددا بعد از وقاي حافظ امنيتوسط شركت ها يات مزدوران را منع كرده به آسانيعمل

د آنها رابه ي از كارشناسان معتقدند كه باي كه برخيطور. شود  ياست، دور زده م  كارشان رونق گرفته2001

بتوان بر  م كرد تاين شركت ها تنظيت اي فعالي براي شناخت و كادرحقوقتي به رسميئحرفه ة شاخ عنوان

  »....  اعما ل نموديآ نها حداقل نظارت» حساس «  فوق العاده يت هايفعال

  :زير نويس هاي نگاشته باال 

  )3(  2004مبر ك ، سپتيوزوي نةمجل)  2 ( . كيپلماتيد  ، لوموند1996 لورانس مازور ، اكتبر ةمقال ) 1   (

ت آگس- جواليك ، ي آفرةمصاحبه با مجل ) 4  (كيپلماتيد  ، لوموند2003 جنوريستف سروان ، ي ژان كرةمقال

 ، 1996بر و لورانس مازور ، اكتةمقال)  6 ( 2004 مبر  سپت20 جان ، ي ، ابيه لو نوو روينشر ) 5    (1997

 يس دولتيلو به پيخصوص سيلواظ نسبت پ را از لحي ركورد جهاني جنوبيافريقا )  7 ( كيپلماتيد لوموند

 مثل پارا، يت داخلين شركت امنيچند  ،يس دولتيلو هزار پ95 در مقابل ي هزار محافظ خصوص250: داراست
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ا را استخدام يژه و رودزي ويرويان ني سابق نظامياعضا....... بورت نگيس فورس ، اسپريتارگت، كمبد فورس، پ

آتگوال و   و در هجوم مزدوران بهافريقا ي ملةن كنگراه مبارزيا در خشونت علكارمندان آنه  ازيبعض. كنند يم

ه يجري و ني جنوبيافريقادر  يخشونت شهر: به كتاب مارك آنتوان دو مونكلو . شل شركت داشته اندير سيجزا

 ) 9  ( 1996 ي م2تان ، اكسپرس يفر ر سازمان ملل مكتحد درينده دبيمز جونا ، نمايج ) 8 ( ديمراجعه كن

 يئافريقا يس جمهور كشورهاين رئيمشاور چند  كهياست جمهوري ريتيسرهنگ الن لوكارو ، فرمانده امن

 جنوريگارو و لوموند ي فةروزنام. ب كردير راتكذيمزدوران در زئ فرانسه زبان شده است، دخالت اش در استخدام

مزدوران « سر ، يفرانسوا م ) 11 ( 2003  جوالي  ساند روك ، آژانس مزدوران، ارتش امروزينيرجيو )10(1997

 يچارد بانير )12 (  2001 جوالي، » ا چالش ير يدوران ، تقد مزيرشد ناگهان » ، « شدني قانونيدر جستجو

ا ير ي مزدوران ، تقديرشد ناگهان« ، »  حفاظت از صلحيساز ي جنگ تا خصوصي سازياز خصوص« گارد ، 

 يتي مطالعات امنيتو برايت ، پالندر ، انستيس، پرافي الماس ، مجله پيبرا جنگ: ان دوگالس ي،و » چالش 

 ] كيپلوماتيه لوموند دينشر[    ي جنوبيافريقا 1999

ن كورپ يرتر شركت داياز همه فراگ. دارد ز وجودي همه چي براي خصوصي نظاميا، شركت هايدر كلمب «

 فرود يل سوخت در باندهاي تحويستم هاين، سيريشركت ا . گذارديار ميز در اختي آشپز نياست كه حت

را آموزش » ايبرنامه كلمب« ح دادن يس و ارتش، چگونه توضيلوبه افسران پ گروه رندن،.  سازد يما را ميهواپ

 كا كه دريمرا كند و به كارمندان سفارت ي فراهم مي تداركاتيبانيفنس، پشتيد. اس.س.يا . دهديم

 .هد دير ند مشاوره ميا درگيكلمبةبرنام

 حمل و نقل يماهاي و هواپي جنگيكوپتر هايهل يبانيگر خدمات ، پشتين عالوه بر ديد مارتيشركت الك ه

 دارند ، ي هماهنگيرومندي نيئ هوايستم جاسوسي را كه با سيرادار قو 7شركت نورتروپ، . زبرعهده دارديرا ن

 » ژهيات ويعمل« ان را جهت ي شبه نظامان وين نظاميشركت مذكور هم چن.  كنديرا اداره م نصب كرده و آن ها

جهت عكس   راي برتريون فن آوريليا اي مانند من تك، مت كام يگري ديشركت ها). 7( دهد يآموزش م

ستم يبه دست آمده به س اطالعات. ل مكالمات برعهده دارندين ها و تحلولفي، گوش كردن به تيئ هوايبردار

ابد كه آن ها را مورد ي يا انتقال ميسازمان س و) ساوت كام(متحده االت ي جنوب در ارتش اي فرماندهيئشناسا

 يئاي مسلح كلمبيروهاين مورد، نيدر ا.  كننديع مينظرشان باز توز  دهند و به مقامات موردي قرار ميبررس

  ] لوموند ديپلماتيك[  » .رندي گيان قرار ميكه در جر  هستندين مقاماتيآخر

وي تجسسي  در   نوشته اي دارد از جواد طالعي ،2009 فبروري 5 تاريخ 1215 ة شهروند در شمارةهفته نام

همان كسي است كه سالها قبل  طي  آقاي طالعي[  ارتش خصوصي انجام داده كه در خور دقت مي باشدةزمين

 «:   بود چنين  گفته  شهروندة مندرج روشنفكرانةلأ رسول، در رابطه با مس داكتر رحيم از آقايمصاحبه اي 

 » شوروي سابق يا دوران سياه طالبان مجبور به ترك كشور شدندةپس از اشغال كشور به وسيل) روشنفكران(

 نظامي -  كه تداوم سياسي را مسعود -   رباني دولت   حاكميت سياه تر از هر سياهية چند سالةآقاي طالعي دور

و  ي كه با جمعيتي  ها  روي عاليق،  سوسيال امپرياليزم شوروي  با آرايش اسالمي بود ة دولت دست نشاند

، در ]   بود ؛  حذف كرده  افغانستاناز  تاريخ چند سال اخير داشت ) پرچمي ها و خادي ها ( شوراي نظاري ها 

  .هر حال، اينك  توجه  شما خوانندگان عزيز را بدآن جلب مي نمايم كه قطعه عكس زير را نيز چاپ كرده است 
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  "بلک واتر "                                            مزدوران آدمكش  شركت       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دو مزدور در حال  جنگ                                                           

  

  

 زار شرکتھ
خصوصی بايک 
 مليون مزدورار
  درسراسر جھان
به  خاطربقای 

سيستم امپرياليستی 
ازھيچ جنايتی 
  .روگردان نيستند
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    مليارد دالر درآمد ارتش هاي خصوصي200 «

  شهروند 2009 فبروري 5 پنجشنبه 1215ةشمار

  

تعداد . ميليارد دالر رسيد 200 ميالدي به 2008درآمد ارتش ها و نيروهاي امنيتي خصوصي جهان در سال 

مزدوران آن اين شركت ها، كه در عمل كاري جز گرم نگاه داشتن تنور جنگ ندارند، اكنون هزار واحد و تعداد 

 امسال از سوي رسانه هاي گوناگون جنورياين آمار، در ماه  ها نزديك به يك ميليون نفر تخمين زده مي شود

ت نمايندگي أاكنون، معاون هي.  شد اروپا انتشار يافت و سبب اضطراب شديد سياستمداران و افكار عمومي

اي كنترل بيشتر كار ارتش ها و نيروهاي امنيتي لمان در مجمع بين المجالس اروپا خواستار صدور منشوري برا

در حالي كه سربازان رسمي در صورت خالف به محاكمه در دادگاه هاي نظامي تهديد مي . خصوصي شده است

مزدوران مسلح ارتش هاي خصوصي، تاكنون هم در محل استقرار و هم در محل استخدام، از هرگونه شوند، 

  . اندتعقيب حقوقي و جزائي مصون بوده 

  

  مزدوران و قتل عام غيرنظاميان 

  

 2010مريكا در آغاز سال ا "بلك واتر"واشنگتن پست اخيرا گزارش داد كه پنج عضو شركت نظامي ـ امنيتي      

 سال است، از سوي شركت 29 تا 25اين پنج نفر كه سن آنان بين . در يك دادگاه فدرال محاكمه خواهند شد

آن ها در ماه . پشتيباني كننده بودند تا در آنجا از نبرد با تروريسم جورج بوش بلك واتر به عراق اعزام شد

.  نفر را زخمي كردند22 نفر را كشتند و 14 مسلحانه به غيرنظاميان بغداد ة ميالدي، در حمل2007مبر سال سپت

 از سوي قربانيان مورد هيچ كدام از قربانيان مسلح نبودند، اما مزدوران، در جريان بازجوئي ها، ادعا كردند كه

  بنابر اين مرتكب جرم نشده اند. حمله قرار گرفته و از جان خود دفاع كرده اند

 برانگيخت و مراجع قضائي بلك واترماجراي قتل عام غيرنظاميان، در زمان خود افكار عمومي جهان را عليه      

كارفرماي اين مزدوران، شركت بلك .  كندمريكا را واداشت كه مقدمات محاكمه آنان را فراهما ةاياالت متحد

مركز  .واتر، اكنون به يكي از بزرگترين ارتش ها و مراكز جاسوسي و امنيتي خصوصي جهان تبديل شده است

، بزرگترين ] امريكا ةاياالت متحد[ كيلومتر مربع مساحت در كاروليناي شمالي24آموزشي اين شركت با 

   .ميدان مشق نظامي خصوصي جهان است

  

  رسوائي بلك واتر 

  

سيس أمريكا تا ة عضو سابق نيروي دريائي اياالت متحد"اريك پرنس" ة به وسيل1997بلك واتر در سال      

مريكائي فعال در نقاط مختلف ااين شركت، از طريق عقد قرارداد با دولت، كنسرن هاي نفتي و شركت هاي . شد

 تاكنون با وزارت بلك واتربزرگترين قراردادها را، . استجهان به يكي از ثروتمندترين شركت ها تبديل شده 
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 بسته شده بلك واترتا به حال تصور مي شد كه قراردادها تنها در دوران جورج بوش با . مريكا بسته استاخارجه 

  . ن آغاز شده استدوران بيل كلينتمريكا و بلك واتر در ا ةاست، اما اخيراً فاش شد كه همكاري وزارت خارج

  

  اي اروپا فعال مي شود شور

  

 فعاليت ة امسال گزارشي را كه در زمينبروريلمان روز اول فا معاون گروه پارلماني "ولفگانگ وودراك"      

 كشور عضو 47هاي شركت هاي خصوصي تهيه كرده بود تسليم مجمع بين المجالس اروپا كرد كه نمايندگان 

 ميليون 50 نيست قراردادهاي زير موظفمريكا ازارش، دولت اساس اين گه ب. شوراي اروپا در آن حضور دارند

موريت أدالري خود را به تصويب كنگره برساند و با استفاده از همين امتياز، توانسته است بدون اطالع كنگره م

وان  پراكنده شده اند و به عنافغانستانويژه در عراق و ه موران بلك واتر بأم. هاي بسياري را به بلك واتر بسپارد

آنچه بيش از همه سياستمداران اروپائي را . جاسوس، نگهبان، گارد شخصي و سرباز غير رسمي فعاليت دارند

، گروهي از شركت هاي اروپائي نيز الكهيد و بلك واترمريكائي انگران كرده اين است كه عالوه بر شركت هاي 

وارد يك  لمانا "هكلر و كخ"اتي شركت تسليحاز جمله فاش شده است كه . وارد معامله جنگي شده اند

   .مشاركت ستراتژيك با ارتش هاي خصوصي مستقر در عراق و افغانستان شده و براي آن ها جنگ افزار مي فرستد

كيد بر اين نكته در گزارش خود ألمان در مجمع بين المجالس شوراي اروپا، ضمن تامعاون گروه پارلماني      

 نيز داراي نيروهاي نظامي و امنيتي خصوصي است و در مناطق  ريتانيا ب"اگيس"شركت فاش كرده است كه 

لماني، ارتش ها و سرويس هاي امنيتي خصوصي، ابه گزارش اين سياستمدار . بحراني جهان فعال شده است

 به اين دليل نه تنها تمايلي به پايان يافتن بحران ها و استقرار صلح. درآمد خود را مديون جنگ و بحران هستند

لماني ادر بخشي ديگر از گزارش سياستمدار  . ندارند، بلكه منافعشان ايجاب مي كند كه به بحران ها دامن بزنند

در كنار جنگ ساالران محلي، ارتش هاي خصوصي نيز به دليل منافع خودشان سد راه تقويت ": آمده است

نيت ملي در كشورهاي بحراني مي قدرت حكومت هاي مركزي شده اند و به اين ترتيب، مانع از استقرار ام

  . "شوند

    

  منشور ارتش هاي خصوصي 

  

 مجمع بين المجالس شوراي اروپا پيش نويس منشوري را تسليم بروريولفگانگ وودراك در نشست اول ف      

 تسليم دولت ءت هاي نمايندگي مجالس كرد كه بايد به تصويب شوراي اروپا برسد و بعد براي تصويب و اجراأهي

در اين منشور، حداقل شرايط براي ثبت يك شركت .  كشور عضو شوراي اروپا برسد47 و پارلمان هاي ها

ن مي شود و كنترل كار اين شركت ها به مجالس ملي سپرده مي ي امور نظامي و امنيتي تعيةخصوصي در عرص

دام شدگان شركت هاي در عين حال، قوانين ملي و بين المللي بايد به گونه اي هماهنگ شود كه استخ. شود

اب جرم مورد محاكمه گن برخوردار نباشند و در صورت ارتخصوصي نظامي و امنيتي، از مصونيت در برابر قانو

لمان را، براي ات پارلماني ألس شوراي اروپا، تقاضاي معاون هيكميسيون سياسي مجمع بين المجا. قرار گيرند



در امريكاي التـيـن  A I Cزمان  هاي گذشته  ساپـاره اي از عمـلكرد  

  و گوشه اي ازكاركرد هاي اين سازمان در افغانستان
 
 
 
   

 

9 

 ء كشور عضو شوراي اروپا به اتفاق آرا47 و دولت هاي تنظيم نهائي منشور و توصيه اجراي آن به مجالس

  ».تصويب كرد

  

 
  1386 ]عقرب[ آبان21 - 2007مبر  نو12 دوشنبه -چ ينوي گر13:51

  

    :وه فعاليت شركت هاي امنيتي در افغانستانانتقاد از شي - *

  

با انتشار گزارشي در مورد شركت هاي خصوصي ) Swiss Peace ("سويس پيس"نهادي موسوم به 

نزديك به گفته اين نهاد، . امنيتي در افغانستان گفته است كه هيچ قانوني براي فعاليت اين شركتها وجود ندارد

، هم اكنون در افغانستان فعاليت مي كنند، در حالي ر آنها خارجي اندبه صد شركت خصوصي امنيتي كه بيشت

 اساس مصاحبه با شماري از افغانها ه اين گزارش كه ب. كه هيچ نهادي بر فعاليت اين شركت ها نظارت نمي كند

در جنوب، غرب و شرق افغانستان تهيه شده، نشان مي دهد كه مردم در مورد شركت هاي خصوصي امنيتي 

اين گزارش . ي الزم ندارند و در مواردي آنها را با نيروهاي ناتو و يا نيروهاي امنيتي افغان اشتباه مي كنندآگاه

به دولت افغانستان توصيه مي كند كه هرچه زودتر قانوني را در اين مورد تصويب كرده و به مردم در مورد 

  )گزارش داوود ناجي از كابل( . كاركرد اين شركتها اطالع دهد

افراد مسلح وابسته به شركت هاي خصوصي امنيتي در همه جا از جمله در محالت مسكوني  : زمينه كار -*

 24ند مين امنيت يك سازمان غيردولتي و يا منزل شخصي يك تاجر، ناگزيرأمثال آنها براي ت. ديده مي شوند

ساعت در آنجا باشند و اين امر همسايه ها و مردم آن محل را نگران مي كند، زيرا اين نيروها ممكن است هدفي 

گزارش  . براي يك انتحار كننده باشند، يا مورد حمله قرار گيرند و يا هم با گروه مسلح ديگري درگيرشوند

 ها را قانونمند كند، از يك طرف امنيت بهبود مي  مي افزايد اگر دولت بتواند، فعاليت اين شركت"سويس پيس"

 درصد چنين شركت ها 70درحال حاضر بيشتر از   . يابد و از سوي ديگر افغانهاي زيادي صاحب كار مي شوند

 زيرا به گفته خانم شميدل بسياري از افغان ها هنوز نمي دانند كه ايجاد چنين ،مربوط به خارجي هاست

بسياري از افغانها هنوز آنها را جز نيروهاي ناتو و يا هم جز  . ار و منبع درآمد استي نيز يك نوع كئشركت ها

 مي گويد تعداد مجموعي كارمندان اين شركتها بين هجده تا "سويس پيس"نهاد . نيروهاي افغان مي دانند

د اما به سرعت شركت هاي خصوصي امنيتي با آنكه در افغانستان عمر كوتاهي دارن. بيست و پنج هزار نفر است

ساد سبب ليس و نيروهاي امنيتي افغان و آلودگي آنها به فوكارشناسان معتقدند كه ضعف پ. توسعه يافته اند

   .ي به سرعت اعتماد نهادهاي بين المللي و تاجران و سرمايه داران را جلب كنندئشده است كه چنين شركت ها
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  1386 ]قوس[ آذر01 - 2007مبر  نو22 پنج شنبه -چ ينويگر09:51 

  

  شرکت ھای خصوصی امنيتی افغانستان بسته می شود در کابل ، رامينانوری
  

صوصي امنيتي در اين كشور غيرقانوني دفتر رياست جمهوري افغانستان مي گويد فعاليت شركت هاي خ

ليس كابل از هفته هاي پيش برنامه تعطيل شركت وپ .  است و قرار است تمامي اين شركت ها تعطيل شوند

به ده هاي خصوصي امنيتي را كه مجوز فعاليت ندارند، آغاز كرده و به گفته مقامات امنيتي، تاكنون نزديك 

سيامك هروي يك سخنگوي دفتر رياست جمهوري افغانستان   .  تعطيل شده استشركت خصوصي امنيتي

از نظر قانون اساسي افغانستان هيچ شركت خصوصي امنيتي نبايد در اين كشور فعاليت داشته ": به بي بي سي گفت

و يك ماده از اين قانون مي گويد كه تنها دولت و ارگان هاي امنيتي مي توانند اسلحه در اختيار داشته باشند . باشد

   ".شركت هاي غيردولتي مجوز داشتن اسلحه ندارند

 شوراي وزيران افغانستان تصميم گرفته است كه تمامي شركت هاي خصوصي ةبه گفته آقاي هروي، جلس

: آقاي هروي گفت. اما افزود كه اين روند يك زمان طوالني را در خواهد گرفتامنيتي تعطيل شوند 

ليس افغانستان وند دراز مدت است، تا زماني كه ظرفيت نيروهاي پتعطيل شركت هاي خصوصي امنيتي يك رو"

تا آن زمان، تنها به چند شركت ":  او افزود".مين امنيت كنندأي تئباال برود و اين نيروها خود بتوانند به تنها

ليت داده  معيارهاي دولت افغانستان برابر كنند، مجوز كوتاه مدت براي فعا باامنيتي معدود كه بتوانند خود را

مين امنيت نهادهاي خارجي و دفاتر سازمان ملل متحد را برعهده أوليت تؤخواهد شد و اين شركت ها مس

   ".خواهند داشت

اي افغانستان مي گويد كار روي ايجاد اصولنامه وظايف براي شركت ه) كشور(وزارت داخله  :  اصولنامه كاري

خصوصي امنيتي بايد داشته باشند، در اين اصولنامه روشن  كه شركت هاي "يئمعيارها"امنيتي جريان دارد و 

 مقامات، هيچ گونه مجوزي براي فعاليت خود ةشماري از شركت هاي خصوصي امنيتي كه به گفت. خواهد شد

. ي و قاچاق مواد مخدر متهم هستندئارهاي غيرقانوني از جمله آدم ربادر افغانستان ندارند، به دست داشتن در ك

با انتشار يك گزارش گفت كه ) swiss peace(اه، يك نهاد تحقيقاتي موسوم به سويس پيس اوايل اين م

 ،نزديك به صد شركت خصوصي امنيتي كه بيشتر آنها خارجي اند، هم اكنون در افغانستان فعاليت مي كنند

  . در حالي كه هيچ نهادي بر فعاليت اين شركت ها نظارت نمي كند

مين امنيت بانك هاي خصوصي، سفارت خانه ها، دفاتر و نهادهاي بين المللي، أتدر حال حاضر در افغانستان 

برخي از سازمان هاي غيردولتي و منازل شماري از تاجران افغان و خارجي را نيروهاي ويژه اي مربوط به شركت 

د و ا دارنهر واحد از اين نيروها يونيفورم و مشخصات مخصوص به خود ر. هاي خصوصي امنيتي بر عهده دارند

از نظر قانون اساسي افغانستان هيچ شركت خصوصي  .مين مي كنندأسسات را تؤدر بدل پول، امنيت افراد و م

يك ماده از اين قانون مي گويد كه تنها دولت و ارگانهاي امنيتي . امنيتي نبايد در افغانستان فعاليت داشته باشد

        )رويسيامك ه (.غيردولتي مجوز داشتن اسلحه ندارندي  مي توانند اسلحه در اختيار داشته  باشندوشركتها

     ادامه دارد                                                                                                                        


