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  حقوقدان -ضاميرفي

ن وسايه آبين ن مشھود است شباھت ھای تامه ای وايرا آمريکاسايه ھائی که ازمذااکرات ھسته ای بين 
انگليس عاقد وطرف  ١٩١٩را تداعی ميکند تنھا تفاوت مھم دراين است که در ١٩١٩قرارداد شوم 

   .طرف مذاکرات ھسته ای باايران است آمريکابود واکنون درحقيقت  ١٩١٩قراراد 

  جــــــدول سايه ها 

دولی شباھت ھای سايه ھای شوم قرارداد وثوق الدوله وکاکس معروف اين تحرير سعی دارد با ترسيم ج
گان محترم قراردھد تا جدول مزبور سرمايه ای باشد برای را پيش روی داوری خوانند ١٩١٩به قرارداد 

   .ن ميباشدآکه تحرير حاضر مقدمه  است با نمايندگان مجلس اعتباربه کالمی 

  كليد راهنمائي 

 #ته ای وموافقتنامه ژنوبا عالمت وسايه ھای مذاکرات ھس  **با عالمت  ١٩١٩سايه ھای قرارداد 

   .مشخص ميشود

   .ماه مذاکرات محرمانه تنظيم شد ٩بين دولت ايران وبريتانيا پس از ١٩١٩قرارداد  **

   .ماه وتمديد مدت مذاکرات محرمانه تنظيم شد ۶موافقتنامه ژنو پس از #

کشورولشگری ايران زيرنظرمستشاران انگليسی با محوريت تمامی امور  ١٩١٩براساس قرارداد  **

  .گرفت نھا قرارآ

مراکز  ھسته ای حتی نچه که کم وبيش انتشاريافته) تمام فعاليتآيد (آنجا که ازموافقتنامه ژنو برميآ تا #
ست بخواھد ميتواند بدون خبروکسب آمريکاژانس اتمی که درواقع کشورآنظامی کشور وھرنقطه ای که 

نامه ژنو طوری است که به ضابطه ھای معين ماھيت موافقت ،بازرسی کند را نجاآوموافقت ايران  اجازه
ری ادا نظر داشته باشد  آمريکان بھرکجا که آمحدود نشده وعمال درصورت اجرا دامنه ھای مشروط  و
  .بدآتسری مينظامی  و

   .اعالم کردندنرا محرمانه آ به بھانه مصالح کشور ١٩١٩امضا کنندگان قرارداد  **

جمھوری اسالمی ونمايندگان مذاکراه کننده ايران ازھمان وھله اول اصراردرمحرمانه بودن مذاکرات با  #
اين شرط رانپذيرفت واسرائيل راھم شريک مذاکره دانست مسئله محرمانه  آمريکاداشتند که چون  ۵+١
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ال دنبو مجلس زمردم  نراآنه بودن به سياق موافقتنامه ژنو نپيوست ولی جمھوری اسالمی سياست محرما
   .کرد

  .دارای دوقسمت محرمانه بود ١٩١٩قرارداد **

 وکه ھرددوبخش است يکی بخش موافقتنامه ژنو وديگری موافقت نامه جامع  هموافقتنامه ژنو ھم ب #
   .محرمانه است

   .موضوع ومحدوده معينی داشت ١٩١٩قرارداد  **

 آمريکاموضوع مشخص ومحدوده اجراست ودرنھايت ھرقدر دست موافقتنامه ژنو وموافقت جامع فاقد  #
   .بازومسلط است دست ايران بسته ومحصوراست

ھا مبالغ درشتی رشوه داده اند واين موضوع بعدھا  انگليسی ١٩١٩بنابه نوشته مورخين درقرارداد  **

   .روشن شد

 نآاظھارات نمايندگان ايران دائر به امضای موافقتنامه ژنو بدون خواندن واينکه موافقتنامه ای به ا #
 حال ؛مھمی فقط ظرف يک روز به امضا رسيده ميتواند اين اشاره راداشته باشد که بی مايه فطيراست

(گرچه ازھم اکنون  شدبعد ھا معلوم خواھد ،برای دولتمردی ايران آمريکااست يا حمايت  اين فطير دالر
  .)معلوم است

   .روبروشد آمريکابا مخالفت ھای مردم وبيشتر مطبوعات فرانسه و ١٩١٩د امضای قراردا **

ی جمھوری اسالمی جريان به شورای امنيت سازمان ملل درمسئله ھسته ای ايران بدليل کج کاری ھا  #
که عمال  آمريکاان ازايران درمقابل فشارزاد جھآوعات بودرنھايت انزوای ايران کشيده شد وحمايت مط

   .سرگله مذاکره کنندگان بود منتفی شد

دولت  –محمود افشاريزدی  –لدوله اممتاز –مردانی مانند حاج امام جمعه خوئی  ١٩١٩درقرارداد  **

مستوفی الممالک وبسياری ديگربودند که ھم زيان  –محمد علی فروغی  –عبدهللا مستوفی  –بادی آ
   .اتشخيص ميدادند وھم زيربارنفوذ وثوق الدوله نميرفتندقرارداد ر

قايان نمايندگان به فساد سنگين آ ت موجود نشان ميدھد که برخی ازدررابطه با موافقتنامه ژنو مالحظا #
   .ندارند را ١٩١٩گاه ھستند ولی مردانگی مردان ايام قرارداد آموافقت نامه 

   :يد وجه مشترک  زيراستآاين تحريربحساب مي مھمترين مسئله ايکه شايد بتوان گفت انگيزه

  ك چالش مشتر

   ذاشته شده بودب مجلس برسد ازطرف دولت به اجرا گبعلت اينکه قبل ازاينکه به تصوي ١٩١٩قرارداد 
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   .بی اعتباراعالم شد و مورد اعتراض مجلس قرارگرفت

قرارداد با وثوق الدوله برخالف نص صريح قانون اساسی < :دکترمصدق درجلسه علنی مجلس گفت
م ملت شای نمايندگان مجلس چ ؛اجرا گذاشتهپيش ازاينکه بتصويب مجلس برساند به معرض  انگليس را

  ->که ازبعضی رجال اين مملکت خطاکاری وخيانت ديده است ايران سياه شد بس

  قايان نمايندگام مجلس آ

به اعتباراينكه بدون تصويب مجلس به اجرا گذاشته شده  1919ارداد قايان نمايندگان مجلس  قرآ
ين ع به .نجات يافتقرارداد ن آ ازاعتبارخارج وكان لم يكن شد وايران ازقيودات وتعهدات بيشمار

ت الم نامحدود موافقآ ست براي نجات ملت ازنسبت به موافقت نامه ژنو درمقابل شما ،اين موقعيت
ن استفااده كنيد وبعلت عدم تصويب موافقت نامه ژنو واجراي خودسرانه دولت توقف آ نامه ژنو از

    .جريان  مذاكره خواستارشويد از نرا خواستار وموضوع موافقت نامه  واستحضار مجلس راآاجرائي 

                                

  

                                                                  

 


