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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ اپريل ١۴

  

  ئیامريکا از نوع "بشر دوستانه"کمک ھای 
  

ه اين کشور و ھمچنين اشغال آن  بامريکا ۀ از عراق در زمان حملدالر ميليارد ۶۵سازمان ملل متحد از سرقت بيش از 

 . خبر داد٢٠١٠تا سال 

کيد بر لزوم مبارزه با جرايم و فساد در عراق در سطوح داخلی و بين المللی گفت، که بين سالھای أسازمان ملل متحد با ت

 . با نظارت نيروھای اشغالگر از عراق به سرقت رفته استدالر ميليارد ۶۵ بيش از ٢٠١٠ و٢٠٠١

  

در “ مبارزه با فساد” اجالس بين المللی ۀ سازمان ملل متحد در عراق، در مراسم افتتاحيۀايندنم“ نيکوالی مالدينوف”

 ٢٠٠١بغداد تصريح کرد که براساس يافته ھای صندوق بين المللی پول، ميزان اموال غارت شده از عراق طی سالھای 

  . برآورد می شوددالر ميليارد ۶۵ بيش از ٢٠١٠و

 کشورھای جھان با ھدردادن درآمدھای عمومی حاصل از ثروتھای طبيعی، در ۀدر ھممفسدان ”: مالدينوف افزود

  .“کشورھا را مختل می کنند ۀتوسع نھايت سنگدلی،

مبارزه با جرايم فساد مستلزم اقداماتی در دو سطح داخلی و بين المللی ” سازمان ملل متحد درعراق ادامه داد که ۀنمايند

اھکارھای قانونی و تشديد نظارت، بررسی و حسابرسی را می طلبد، و در سطح بين  ر داخلی، ايجادۀاست که در زمين

المللی، ھمکاری نزديک و چند جانبه ميان کشورھا و سازمان ملل، پايبندی به مفاد موافقتنامه ھای بين المللی، لزوم 

  .“تعھداتی برای اجرای آن و موافق با مفاد کنوانسيون ھای بين المللی ضرورت دارد

 ۀالمللی بغداد با ھمت کميسيون درستکاری و مبارزه با فساد عراق و با ھمکاری دفتر برنام  بينۀدومين اجالس دو روز”

اموال مسروقه  بازگرداندن“ با موضوع محوری مبارزه با فساد، و تحت عنوان ) UNDP( سازمان ملل متحد ۀتوسع

 امروز   در بغداد آغاز شد و]حمل[ فروردين٢٠روز “  انسانی و بازسازی کشور ناشی از فساد، صيانت از کرامت

  .پايان می يابد
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ھای مبارزه با فساد، نھادھای نظارتی و بازرسی کشورھای منطقه، دفتر  سای دستگاهؤالمللی بغداد، ر در اجالس بين

  . ملل متحد، حضور دارندۀ توسعۀسازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم و دفتر برنام

 و بدون مجوز سازمان ملل متحد و با مشارکت مستقيم انگليس آغاز شد و ٢٠٠٣ چ مار٢٠ به عراق در امريکا ۀحمل

 به طور رسمی خاتمه ٢٠١٠ گست ا١٩ در امريکاجنگ عراق با خروج آخرين تيپ رزمی . اين کشور به اشغال در آمد

از اين   ٢٠١١تا پايان سال  راقی باقی ماندند که برای آموزش نيروھای عامريکائی ھزار نيروی ۵٠يافت اما حدود 

  .کشور خارج شدند

 

  :يادداشت

ردۀوجدان ھای وقتی نمی تواند اميدوارم مطالعۀ اين گزارش،  ه م ا را ک ده از افغانھ غ می دارن آن ع ستاخانه تبلي ه گ د ک

دۀ ديگری  حد اقل باعث گردد تا وج؛ زنده سازد، اين کشور بودهگويا اشغال افغانستان به نفع ۀ ع دانھای نيمه مرده و خفت

اقبتی را  ا استعمار و اشغال چه ع ه ھمسوئی ب را که در دام تبليغات آنھا گرفتار اند، زنده و بيدار نموده، متوجه گردند ک

  .داشته و در آينده خواھد آوردبرای کشور شان به ارمغان 
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