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  حقوقدان -اميرفيض

  :نآمناسبت اين تحريروموضوع 

باکشورھارا نميتوان درحديک قرارداد عادی درحقوق خصوصی قرارداد. ضرروزيان يک قرارداد  قرارداد
 ،فراد قرارداد است ولی قرارداد باکشورھا متضمن منافع ملی استدرحقوق خصوصی متوجه يک فرد ويا ا

ن جريان ازحد اکثر بصيرت آ لذا اھميت موضوع ايجاب ميکند که درتنظيم قرارداد ھا واساسا مداخله در
وزارت خارجه کافی برای  دمت درويا خ بودن وتجربيات ممکن استفاده شود ونبايد تصورکرد که حقوقدان

   .خواھد بود ادنظيم قراردت احرازصالحيت 

 وزارت قايان عضوآ بمجرد اينکه متن متوافقتنامه ژنو منتشرشد عده ای از درتائيد مطلب باال، = حاشيه

ک موفقيت بزرگ ي ن موافقتنامه راآ ،شوراقامت دارنددرخارج ازک برخی از آنان خارجه شاھنشاھی ايران که
قصود م ،گاه شدندآختگی خودشان پاختند  که البد بعدا به ناقای ظريف سآ خواندند وشعری ھم برای تجليل از

  ١ (پايان حاشيه) .نيست وداين است که ھر گردی گر

                                               
 نوشتم: » ديپلمات ھای کھنه کار!«در باره شتاب آن  ٢٠١٣در ھشتم دسامبر  - ١

اميد روزی تحريم ھا  واما اين ديپلمات ھای کھنه کار، از چه سپاس ميگويند... اگر از اينکه از ايران رفع خطر شده است، اگر از اينکه به

برداشته خواھد شد، اگر از اينکه روزی مردم آزادی بيشتری در ايران بدست خواھند آورد، اگر از روزی که درآمد و زندگی اقتصادی مردم 

ق يران از حبھبود خواھد يافت... ولی اگر سپاس گفته اند تا عمر رژيم اسالمی را پاس بدارند، اگر سپاس گفته اند چرا که برای ھميشه ا

داشتن سانتريفوژ که در ھمه کشور ھای عضو ان پی تی و سازمان انرژی اتمی بين المللی رواج دارد محروم شده است، اگر از اين سپاس 

گفته اند که ديگر جامعه بين المللی (بخوانيد آمريکا) حق اينرا پيدا کرده از اين پس بدون مشورت با شورای امنيت و سرخود و بدون 

ه ھرجا ھر ايرادی ديد دست به اسلحه شود و حمله نظامی بکند.... اگر ھنوز از جزييات ريز و درشت و مخربی که ممکن است در مقدم

البالی آن توافق نامه که ھنوز کامل آن منتشر نشده و ھر طرف امضا کننده (ھفت طرف) آنرا به نوعی تعبير وتفسير ميکند و به ديگری 

ستم ھای ديگری به ايران شده است که مشخص و آشکار نيست اين سپاسگزاری ديپلمات ھای کھنه بسيار عجوالنه انتقاد دارد، چه ظلم و 

و بسيار از روی شتاب بی مورد است. نه تنھا بی مورد است بلکه با جرات ميگويم ناشيانه است. گرچه بسياری از اين آقايان و بانوان 

 ھرکس و ھر چيزی می آيد.. محترم را می شناسم.... ولی ايران پيش از

شتاب روا نيست مگر در سه کار، يکی آنکه دخترزود به شوھر رود، دو آنکه ميت را زود به گور بسپارند، «ويليام تن، گفته ای دارد 

، ھم دختر ولی اين آقايان و خانم ھای ديپلمات کھنه کار، ھم ميت را زود به گور کرده اند» سوم آنکه خوراک زود به پيش ميھمان برند

 را زود به شوھر داده اند و ھم خوراک زود به پيش ميھمان، آنھم ميھمان ناشايست و ناخوانده ای ھمچون رژيم اسالمی برده اند.
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 با ،مطالعه قراردادھائی است که بين کشورطرف قرارداد مورد نظر ،موزیآمھمترين منابع بصيرت وتجربه 
   .کشورھای ديگر تنظيم ومراتب اجرائی راطی کرده است

ن کشورباکشورھای آمطالعه قراردادھائی که بوسيله  ،طرف اصلی موافقتنامه ژنو است يکاآمرنجاکه آ از
   .موزی استآشده يکی ازمنابع مھم تجربه ديگر تنظيم 

ن، مطالعه کننده رابه شيوه حقوقی تنظيم آن قراردادھا وضمايم وسيراجرائيات آمطالعه ودقت کافی در
ء استفاده ھای احتمالی، جمله بندی ھا متوالی، پنھان ساختن قراردادھا، شيطنت ھای حقوقی، تفاسيروسو
به مطالعه کننده ميدھد که رفتاروکيفيت عمل  گاھی راآنھا اين آاھداف زيرجمالت متنوع وگيج کننده وامثال 

نھا  مجموعا تجربه نسبی برای آطرف دراجرای قرارداد، درحل اختالفات، حسن نيت، انعطاف پذيری وامثال 
   .ارداد فراھم شودتنظيم قر

ن، ھرقدر انسان مسلط به حقوق آگاھی کامل ازمبانی حقوقی وسيره آ بدون تحصيل اين اطالعات وتجربيات و
 ھمانطورکه جمھوری ؛بين الملل باشد دردائره شيوه ھای حقوقی وشيطنت ھا وعبارات وتفاسيرگرفتارميشود

   .تافتاده اسالمی درموافقتنامه ژنو به گرداب سردر گمی اس

 اآمريک نزديک ترين قرارداد ھا که ميتواند درجريان تجربه ماايرانيان درتنظيم موافقت نامه ويا قرارداد با
وافغانستان است. درست است که موضوع  آمريکاوعراق وقرارداد امنيتی  آمريکابکاريسته شود، قرارداد 

نھا وشيطنت ھا وميخ ھای آای حقوقی قراردادھای مزبور با موافقتنامه ژنو تفاوت کلی دارد ولی شيوه ھ
   .عدی درموافقتنامه وقرارداد ھا تقريبا ھمشکل ھستند                ُ ينده وتفاسيريک ب  آ ادعائی در

 معروف به وثوق الدوله و ١٩١٩درتحريرات سابق دررابطه باموافقتنامه ژنو، قرارداد ترکمانچای وقرارداد 
ن قرارداد ھا ھيچيک اھميت آژنو قرارگرفت ولی  تاحدوی درجريان مشابھات با موافقتنامه ١٩٢١قرارداد 

 يعنی ،امروز بکلی متفاوت است ن زمان باآن وموقعيت حقوقی ايران موافقتنامه ژنو راندارد خاصه که زما
مانچای درمسيرمشابھات قرارگرفت بمناسبت اشاره کقرارداد تر اگر و ،ن زمان نبودهآ اکنون مجلس ھست و

   .طبيقی بوداعليحضرت درمقام مقايسه ت

بنابراين انگيزه ومناسبت اين تحريرکسب تجربه ازمسيرمشابھات بين قرارداد امنيتی افغانستان وموافقتنامه 
   .ژنو است

  .ن ميرويمآاين تحرير را کافی والزم ميدانند به اتفاق به تکميل انگيزه  ،اگرخواننده محترم اين تحرير

  مالحظات كلي 

قتنامه ژنو وقرارداد امنيتی افغانستان ازاين نظرمھم است که موافققت نامه درتشابھات بين مواف ظات،مالح
يشود ھم زمان درمسيرتنظيم که برعايت اختصارازاين پس قرارداد ناميده م ستانژنو با قرارداد امنيتی افغان

   .جريان داردامضا  و

                                               

 ک-ديپلماسی نياز به سعه صدر و تحمل و تامل دارد.. ح



 حقوقدان-تشابھات بين موافقتنامه ژنو با قرارداد امنيت آمريکا و افغانستان. اميرفيض        ٩از  ٣برگ  ٢٠١۴/٠١/٠٨تيرشيد) «چھارشنبه 

ست ثابت است ولی اين ثبوت اآمريکيک طرف که  ،دوم اينکه درقياس وتشابه بين موافقتنامه ژنو وقرارداد
تشابه رابمراتب نزديک ميسازد تا قرارداد  امر ،اين موقعيت خاص و ،بود مفقود قرارداد ترکمانچای در

   .ترکمانچای

ن کشورھا با آزادی عمل سران آ سوم اينکه طرف قرارداد وھمچين موافقتنامه دوکشورمسلمان ھستند و
  .محدوديت ھای خاص اسالمی روبروست

 موافقتنامه ژنو باشد. درست م که مھم است اين است که قرارداد امنيتی افغانستان ميتواند الگوئی برایچھار
است که موضوع قرارداد افغانستان وژنو بکلی متفاوت است ولی روش حقوقی بکاررفته درقرارداد افغانستان 

رساند که چھارچوب حقوقی موافقتنامه نشانه ھائی دارد که ھم اکنون درموافقتنامه ژنو پياده شده است واين مي
    .ن با قرارداد افغانستان ھماھنگی خواھد داشتآژنو وقرارداد پيامد 

   .اين ھماھنگی نزديک ھمان چيزی است که انگيزه تنظيم اين تحرير تطبيقی را فراھم ساخته است

  تفاوت قرارداد امنيتي با موافقتنامه ژنو –وامـــا بعد 

حث تشابھات بشويم  توضيحی درباره موقعيت حقوقی قرارداد امنيتی وموافقتنامه الزم قبل ازاينکه وارد ب
   .است

وافغانستان حدود يکسال جلو ترازموافقتنامه ژنواست بااين توضيح که موافقتنامه  آمريکاقرارداد امنيتی 
ست واکنون به امضا رسيده ا کرزایدرواشنگتن ازطرف شخص  ٢٠١١وافغانستان درسال  آمريکاامنيتی 

 در حاليکه موافقتامه ژنو ،ھمان موافقت نامه بصورت قرارداد جامع وکامل برای تصويب نھائی مطرح است
   .قرارداد است وتبديل به درمرحله تکامل

يد ازمنشاء ھمان تصريحات آبصورت قرارداد درنکته مھم اينجاست که موافقتنامه ژنو چه بصورت فعلی وبا 
 ؛ستمده اآ يز ديگری. چنانکه درقرارداد امنيتی افغانستان ھم اين مطلب معلوم به ذکردرموافقتنامه است نه چ

  .ومفصلی است از موافقتنامه مختصريعنی قرارداد خارج ازموافقت نامه نخواھد بود 

  وجه تشبه حساس

ه امه بظريفی که دراين مورد خود نماست اين است که ھم قرارداد امنيتی وھم موافقتن     ِ شابه  تنخستين وجه 
امضای رئيس جمھور افغانستان وايران رسيده است يعنی رعايت صراحت قانون اساسی ايران وافغان شده 

   .بدون اينکه قرارداد افغان ويا موافقتنامه بتصويب مجلس کشورھا رسيده باشد ،است

وزارت  اين توجه بجاست که شيخ روحانی، درمورد امضای موافقت نامه ژنو ازسوی رئيس جمھور ايران،
موافقت نامه  قای ظريف وزيرخارجه اش را مسئول مذاکرات وامضا ازجانب خود درامضایآخارجه وشخص 
قانون اساسی جمھوری اسالمی که ميگويد <امضای قراردادھا  ١٢۵اصل  خرآقسمت تنھا  کرده است يعنی،

   .بارئيس جمھور ويا نماينده قانونی اوست> رعايت شده است

  وجود وشرط تصويب مجلس  -وجه اشتراك ديگر
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رعين د قيد شده است بوسيله مجلس  درقانون اساسی ھر دوکشورايران وافغانستان شرط تصويب موافقتامه
   .جمھوری اسالمی تمايلی به طرح موضوع درمجلس کشورھا ندارندوافغانستان وھم  آمريکاھم  ،حال

داده شود که نيازارجاع قرارداد وموافقت ن داشته که ترتيبی آ بر را کرزایواين وجه مشترک، خامنه ای 
   .نامه به مجلس منتفی شود

يد تاک کرزایدراين راستا به لوئی جرگه متوسل شد ولوئی جرگه ھم لزوم امضای قرارداد رابوسيله  کرزای
   .ام حجتاتمکردحتی بامھلت و

ريخی دارد جانشين مجلس اجتماع دوھزارنفری ازبزرگان وسران قبايل افغان را که سابقه تا ،خواست کرزای
افغانستان سازد ولی حقوقدانان افغانی عقيده دارند که پس ازتصويب قانون اساسی بوسيله لوئی جرگه که 

   .صالحيت تصميم گيری درامورکشور راندارد لوئی جرگه نقش مجلس موسسان راداشته ديگر

استناد کرده وبا توجه به  سابقه لوئی نھا آگاھی ازمسائل جھانی آ عده ای ھم به ذھن بسته سران قبايل ونا
يکی   ،نرا نسبت به قرارداد امنيتی رد ميکنندآھمواره تائيد کننده نظرات  حکومت است صالحيت  ، که جرکه

<يکی ازسران قبايل معروف که دراجالس لوئی جرگه رای به موافقت قراردا  :ازھمان منتقدين نوشته است
 مريکاآرتان نسبت به قرارداد مزبورچيست گفت خوبست زيرا ننوشته که امنيتی داده بود درجواب اينکه نظ

  ! حق تبليغ دينی دارد>

به  آمريکارئيس لوئی جرگه ھم که ممتازترين شخص جرگه محسوب ميشود درمقابل اين پرسش که اگر
  !تعھداتش عمل نکرد چه خواھد شد گفته <ميگم بيرونشان کنند>

امر نشان ميدھد که  متوقف است ھرچند ظواھر افغان درمقابل مانع مجلسبه ھرحال اکنون قرارداد امنيتی 
لس مجه بين دولت وسران لوئی جرگه  تجربه شده ی کاين توقف موقتی است وباجريان افتادن روابط خاص

   .اصالحاتی رای خواھد داد ھم به موافقتنامه امنيتی با

  امـــــا مجلس ايران وموافقتنامه 

 از يکراست به سراغ مجلس رفت و ،عمل کند ناچار کرزایئی جرگه ندارد که بطريق جمھوری اسالمی، لو
رسائی نماينده) که مجلس ممکن است بکل حميد قای آنجا که ميداند وقرائن نشان ميدھد (ازجمله اظھارات آ

ه دردو معبربن حيله آ ن نرود به حيله ای قابل توجه متوسل شده است وآمد آموافقتنامه وقرارداد پی  بار زير
   .حرکت افتاده  است

ديدی ج ھای به تحريم آمريکابنی براينکه اگرمعبرنخست اينکه مجلس طرحی با يکصد امضا فراھم ساخته م
    .راه اندازی نمايد درصدی را ۶٠ی سازی دولت مکلف است که وسائل توليد غن ،کند مبادرت 

ن ازھردوطرف آفقتنامه وجدی بودن دررعايت اين عمل که بظاھر نوعی مقاومت است، درباطن تصويب موا
. اگر طرح پيشنھادی وکالی مجلس مبنی برعدم تامين حقوق ملت ايران ونيازبه بررسی است ۵+١ايران و

 ريد. دآمجلس نسبت به موافقت نامه ژنو بود ميتوانست عالئمی ازمخالفت مجلس با موافقتنامه به حساب 
د ورضايت وتامين حقوق ملت وکشوربوسيله موافقت نامه ازتائي کاشف ،نآليکه اليحه مزبور وامضای حا

   .ن موافقتنامه تخطی نکندآ از آمريکابشرطی که  است 
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واگر  ،نآبيانيه وکالی مجلس ايران سندی است قاطع برقبول موافقتامه بدون ھيچ ايراد ويا اصالحی بر
امضا کرده  طرح مزبوررا کهنماينده  ٢٢٠از  ه، الاقل يکصد نماينديا نرودموافقتنامه مزبور به مجلس برود 

  نھا جای حرف وايراد را خواھد داشت.آشناخته ميشوند ورای مخالف  ن موافقنامه آبا  اند موافق

تحريم ھای جديدی دررابطه با موافقتنامه اعمال  آمريکاحالت اجرائی وماھيت طرح مزبور چنين است اگر
پيشاپيش به تصويب مجلس بطور ضمنی رسيده است واگر  نکند که دربست بدون ھيچ شرطی موافتنامه

امضائی مجلس درجريان اجرا  ١٠٠برخالف موافقتنامه دست به تحريم ھای جديدی بزند وطرح  آمريکا
قرارنگيرد باز واجد اين اثرحقوقی خواھد بود که موافقتنامه نافذ است وشرط وارد برموافقتنامه بوسيله 

   .برداشته شده استنمايندگان 

 ويب موافقتنامه انتخاب وزيرکانه ترين کاری است که برای دورزدن  مجلس ازتص ،معبر يد که اينآبنظرمي
  .مده استآبه اجرا در

اين است که ھيئتی ازنمايندگان يعنی قوه مقننه درمذاکرات ژنو مشارکت خواھند داشت. معنای  –معبردوم 
ن مشارکت آظيم وامضای موافقت نامه وشرائط اجرائی اين عمل اين است که قوه مقننه ومجريه متفقا درتن

   .داشته وحاصل تصميم وموافقت قوه مجريه ومقننه موافقت نامه مزبوراست

<تيم ناظربرمذاکرات  :قای کوثری نماينده مجلس وعضو کميسيون امنيت وسياست خارجی مجلس نوشتآ
گفت درمرحله اول مذاکرات  . اوھسته ای باحضورسران سه قوه ومسئوالن ارشد کشورتشکيل شده است

عاليت ھنگی تيم يادشده فآواکنون تيم مذاکره کننده باھم ،نطور که بايد وشايد مذاکرات بنفع ايران پيش نرفتآ
  .ميکنند>

 مذاکرات و ايشان است نشان ميدھد که اظھارات سابق از قای کوثری که خيلی کامل ترآ اخير اظھارات
ا حضور وھمکاری سران سه قوه ومسئوالن ارشد کشور بوده است . دراين تصميمات اتی درکنفرانش ژنو ب

؟ زيرا درمذاکرات ھم مجلس وھم قوه قضائيه وھم مجريه شرکت صورت ديگر چه نيازی به مجلس خواھد بود
  .باتفاق اتخاد تصميمی کرده اند

 <خبرتشکيل ھيئت: تشست ھای ژنو گفعراقچی مسئول مذاکره ن قایآ= جالب اينجاست که ھم امروز حاشيه

  ژنو بی معناست> نظارت برمذاکرات ھسته ای 

 خری جمھوری اسالمی دانست  زيرا اولين شخصی که از تو قای عراقچی راحمل برخرآ گرچه ميتوان اظھار
قای آ ھمان گاه باشدآبايد تصميم حکومت مبنی برضميمه شدن ھيئئتی به ھيئت کنونی ايران درمذاکرات ژنو

اظھارات عراقچی درست است واساسا چنين ھيئت  ميتوان منظورداشت که،لی اين راھم و، عراقچی است
بی  و ری ييک صحنه سازی برای نتيجه گ ،مرکبی ازسران سه قوه جمھوری اسالمی ومشارکت درمذاکرات

  (پايان حاشيه)   .نيازی به ارائه موافقتنامه به مجلس است

قانون اساسی جمھوری اسالمی نيست ولی  ٧٧و ١٢۵يت اصل نھا کافی برای رعاآگرچه اين معابروعبوراز
ی است معابر انتخابافغان  ھمانطورکه لوئی جرگه راھی برای فرارموافقتنامه امنيتی ازمشکالت مواجه بامجلس

خاصه که معابرمزبور با نظر خامنه  وابداعی جمھوری اسالمی ھم ميتواند دورزدن موافقتنامه راتسھيل کند
   .ی وارد قضيه شدارزکھمانطور که لوئی جرگه بنابرپيشنھاد  ،ه استای براه افتاد
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جی ايطی وبه نتيجه برسد ديگرچه احت ،طرفی، جريانی که با دخالت سران سه قوه وازجمله قوه قضائيه از
> اصالت ودرستی ھرچيز بوسيله <ھرچه بگنند نمکش ميزنند، وای به روزی که بگنند نمک :ن وارد استآبر

     .قوه قضائيه قابل اثبات است وتنفيذ ودخالت قوه قضائيه درمسائل مختومه بودن قضيه است

  ويكساني دربهانه ها واكنشها درقرارداد وموافقت نامه تفاوت 

 در د ولین ياد گرديآ گرچه تشابھاتی بين مسيراجرائی موافقت نامه وقرارداد وجود دارد که بخش کوچکی از
اوت مد تفآبوجود خواھد  امنيت افغانستان وقرارداد ژنو واکنشھائی که نسبت به مقاومت درموافقتنامه و ثارآ

    .بسيارروشنی است

ن کشور ازخاک آاعالم کرده سبب خروج نيروھای  آمريکاخودداری ازتصويب قرارداد امنيتی ھمانطور که 
  ودرنيتجه:افغانستان خواھد شد 

   .شت به قدرت طالبان قابل پيش بينی استامکان بازگ -١
  .به افغانستان قطع خواھد شد آمريکاکمکھای نظامی واقتصادی  -٢

 ٣ – ٢وافغانستان مطرح است <نيروھای طالبان درطول  آمريکادراين  زمان که مسئله قرارداد امنيتی   
تان درتصرف طالبان ميباشد استان درمرزپاکس ٣۴استان از ١٠شته اند وحداقل سال گذشته پيشروی زيادی دا

پيشروی طالبان درحالی صورت گرفته که اصلی ترين مخالفان طالبان البته اين بدليل توانمندی طالبان نيست 
ھا بدليل دراشغال بودن کشورشان تمايلی به درگيری باطالبان ندارند مخالفت  يعنی تاجيکھا، ھزارھا وازبک

  .ورندآه حساب مياشغالگری ب حمايت ازی طالبان را نوعبا 

  (کنفرانس امنيت وتوسعه افغانستان)                                                                                  

بنابراين قابل مالحظه است که وجود قرارداد امنيتی نه تنھا عامل محدود ساختن قدرت طالبان نميشود بلکه 
  (اصل بنيادی)  .مردم استقيت طالبان وپيوستگی عامل موفئی ھا درافغانستان آمريکاحضور

 ھزاربود و ١۵٠ھزارسربازخارجی درافغانستان حضور دارند ودرسال گذشته رقم مزبور  ٨٧درحال حاضر
ام درمق ازسرناچاری  آمريکاديديم که نه تنھا طالبان ازپای درنيامد بلکه برقسمتھای بيشتری مسلط شد و

امنيت  ٢٠١۴بعد ازسال سرباز  ١۴٠٠٠ميخواھد با  آمريکاچگونه  ،ين حقيقتا با  .دمآمذاکره با طالبان در
 ازدرگيری با طابان کنارکشيدها خودش ر آمريکانھم باقرارداد امنيتی که آ ،افغانستان برقرارکند رامش رادرآ و

  ٢ است؟

ليس، ن کنفرانس انگآر<د ؛اساسا بموجب تصميمی که درھمان کنفرانس امنيت وتوسعه افغانستان گرفته شد
. ازھمان زمان (سال وپاکسان توافق کردند که طالبان رادرحکومت شريک کنند، فرانسه، عربستان آمريکا

                                               
و تاجيک ھا وبرخی پشتوھا در کنار طالبان با  برمی آيد، ازبک ھا، ھزارھا ،فيلم ھا و مستند ھايی که از افغانستان در دست است از- ٢

با ديگر افغان ھا که بازوان کمک کننده به آمريکايی ھا و اشغالگران  اعتقاد براين که کشورشان به اشغال نيروھای بيگانه در آمده است
ه اشغال بيگانه کمک ميکنند. اين عمل کشور ھای ديگر ھستند موافق نبوده و آنان با اعتقاد به ملی گرايی ميجنگند ولی ديگر افغان ھا ب

ھرگز طرفداری از تروريسم طالبان بحساب نمی آيد زيرا ھرکسی با اشغال بيگانه ويا تجزيه در کشورش موافقت کند تنھا يک عنوان بيشتر 
ی و دفاع از آب و خاک ندارد.  گذشته از آن طالبان ساخته وپرداخته سياست آمريکا در مقابل اشغال روسيه بوده است و روح ملی گراي

  ک-در آنھا دميده شده است.  ح
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درھمين جريان قرارداد  آمريکالمان مذاکره کردند وآئيھا با نمايندگان طالبان درقطر وبعد درآمريکا) ٢٠٠٩
طالبان بھانه است برای استقراردائم  ست مگراينکه اين ني امنيتی، طالبان رايک جنبش سياسی ميشناسد.

  .درافغانستان آمريکا

  تفاوت درواكنشها

بت ن کشورنسآنامه بکل با عکس العمل دررابطه با خودداری ايران ازاجرای موافقت آمريکااما عکس العمل 
 آمريکاد، انستان امضا نشوافغ اگرقرارداد امنيتی با نسان متفاوت است  به اين توضيح،به قرارداد امنيتی باافغا

خودداری ايران از  درمورداما  (وعده با تعھد فرق دارد) نميدھد.به افغانستان   راکه وعده داده استکمکی 
ھای غيرقانونی وخودسرانه  که به ايران تحميل کرده حق  نسبت به تحريم آمريکا  ژنو، موافقتنامه اجرای 

يرقانونی غ را تحميلی وغيرقانونی ميدانست و نھاآی يکطرفه  که ايران ھا ن تحريمآ ،پيدا ميکند وبه کالم ديگر
داده  آمريکان مھمترايران اجازه تحريم ھای بيشتری راھم به آ واجد مشروعيت وحقانيت ميشود واز ،ھم بود
  .رزوی دم کرد     نايافته دم دوگوش گم کرد>آ درست مصداق <بيچاره خر ،است

وموافقتنامه گرچه درموضوعات مختلف ھستند ولی  ان ميدھد که قرارداد امنيتینھا نشآاينھا وبسياری نظير
   .به افغانستان وحکومت ايران اشتراک ھدف  دارند آمريکادرمعنا ومفھوم دربھانه تسلط 

اظھارداشت <مشکالت   (Russia Today)تودی تحليلگر فارين پاليسی درمصاحبه با شبکه خبری راشا
وی تصريح کرد که تمايل غرب به تسلط برمنابع  ،مه ھسته ای نيست برسرنفت استغرب باايران برسربرنا

   .>انرژی ازيکسو وسياست مستقل ايران درخاورميانه ازجمله علل نگرانی غرب است

 .درخاورميانه بوی نفت وسلطه راميدھد آمريکا<راھبرد : ) نوشت١٣٨۶مارس (سال  ١۵ روزنامه گاردين 
ھا محدود نشده وتازيرسوال بردن اساس وبنياد ملتھا ھم تسری مييابد  ونی رژيماھداف واشنگتن به سرنگ

  ٣) ٢٠٠٧ژوئن  ۶سی  –بی  -(بی     >وسياست طراحی شده واشنگتن تجزيه کشورھاست

  آمريكاتشابه درايجاد حق براي 

وری جمھاعتراف  و مشابه درجھت اقرار مسيرحقوقی قرارداد امنيتی افغانستان وتوافقنامه ژنو مسيری کامال
وموافقت نامه منظورشده  دھائی است که درقرارداه به خواست آمريکاافغانستان درجھت حقانيت  و اسالمی

امضاکرده (بنمايندگی وزيرخارجه) وھم  رئيس جمھور کشور در سطح است  چراکه ھم ايران موافقت نامه را
يعنی براعتراف واقراربه   ،گتن امضاکردهدرواشت ٢٠١١موافقتنامه قرارداد امنيتی را شخص کرزای درسال 

      .ن الزم استـوردن آشده است وتنھا تشريفات ازقوه به فعل در آمريکا    ِ حق  

  زمينه سازي  -تشابه ديگر 

ونه نم مد  وآدرتحريرات قبلی گفتنی ھائی دررابطه بازمينه سازی برای انجام مداخله درامورکشورھا به ميان 
اکنون ببينيم که زمينه سازی درمورد قرارداد امنيتی افغان چگونه  ؛قتنامه ارائه شدن درمورد موافآ ھائی از
   :است

                                               
 خوشبختانه تابحال نيت انگلستان در راستای نيت آمريکا در جھت تجزيه قرار نداشته و مرز ھای کشور حفظ شده است. آنروز که ھردو کشور به - ٣

در جمھوری اسالمی بی ارتباط با  ٢٠١۴ھفتم تا دھم ژانويه تجزيه ايران ھمفکر شوند تجزيه حتمی خواھد بود.  شايد حضور جک استرا در روز ھای 
 ک-موضوع نباشد. ح
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اليحه ای اعتراضی به قرارداد امنيتی افغانسان انتشارداده که بااين بيت يکی ازنمايندگان پارلمان افغانستان 
   :معروف ابوالقاسم الھوتی شروع شده است

  رشرط باشد زندگی درکارنيستبندگی گ     بندگی درکارنيست  ،ايدخرسرآزندگی 

نچه که دررابطه با موافقتنامه بوسيله ايرانيان آورده ميشود که با آدراليحه او عبارتی است که عينا به اينجا 
   .زمينه سازی شده ھماھنگی يکسان دارد

 را اندگان خودن امضاھای دست نشآوری مينويسند وبروی آطرح قرارداد وپيمان اسارت  ،ھرچند بار.... <
امضاشده به انجام رسيده است. ازيونس ی ميگيرند تافرداھا بگويند که ھمه چيزبرويت رسيده ووثيقه ھا

 ن روزھا سند گرفتندآغازين روزھای اشغال افغانستان ونيزازعبدهللا عبدهللا وزيرخارجه آقانونی وزيرداخله 
ا اززمين وھو، گاھی قبلی حکومت کابلآھچگونه بدون ن وناتو اجازه دارند که آی ومتحدين ائتالف  آمريکاکه 

  >...عليه مردم افغانستان استفاده کند

سال گذشته مدعی شد که سازمان سيا به رئيس شورای امنيت ملی اوت  ٢۶نامه نيويورک تايمز درروز
داد. خبر کرزایافغانستان پول پراخت کرده وروزنامه واشنگتن پست ھم ازپرداخت پول به مقامات دولت 

ِ                      براساس ھمان گزارش  روزنامه واشنگتن پست  رابه  کرزایئی نيزگروھی ازمشاوران آمريکابرخی مقامات <                
مشاوران ن نسبت به آ(موضوعی که احتمال  >عنوان مھره ھای اطالعاتی سيا به استخدام خود دراورده اند

  .اعليحضرت وافراد حکومت جمھوری اسالمی زياد است)

مك تمناي كه ازكشور برخواست مكرربخشي ازايرانيان خارج تطبيق بفرمائيد با د(
دادن اعليحضرت  ونيز به امضا تحريم هاي سفت وسخت ايران  و آمريكاوحمايت از

فراموش نكنيد كه  –وعلياحضرت وهمسرمحترم اعليحضرت به تجزيه ايران 
اعالم  اد يك كشورعليه حكومت نوعي  دعوت ودرخواست كمك ازناحيه افر

ن با دولت كمك كننده است نه آدخالت دراموركشوراست وكم وكيف ه رضايت ب
  )متقاضيان كمك

  درتهديد  –تشابه ديگر  

             وھيئت ھمراھش درافغانستان کی  قای مکآھا برای امضای قرارداد امنيتی  ئیآمريکادرجريان فشار
تار شود> (به تحرير حد وقاحت نميخواھد که افغانستان به سرنوشت عراق گرف آمريکاصريحا گفت که <

   ٤. دردخالت) رجوع شود

لمان آعليه قرارداد امنيتی درجريان ديدارش با نوربرت لمرت رئيس پارلمان  کرزایپس ازاظھارات نسبتا تند 
   .بالفاصله افغانستان ھدف موجی ازحمالت گسترده تروريستھا قرارگرفت در کابل 
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 حقوقدان-تشابھات بين موافقتنامه ژنو با قرارداد امنيت آمريکا و افغانستان. اميرفيض        ٩از  ٩برگ  ٢٠١۴/٠١/٠٨تيرشيد) «چھارشنبه 

  .)سوشيتد پرسآ –استرانژی غرب برای افغانسان فاجعه بوده است  کرزای(

قول و بروال سياست بی پروائی وخشونت گرائی  آمريکا، نامه ژنوترديد نبايد داشت که دررابطه با موافقت
کی به مصداق به  قای مکآازتھديد ايران غافل نبوده  وبموازات اظھارات خودشان سياست چماق و ھويج 

   .، دواخطار عملی به ايران دادديوارگوش کند درميگويم که

  نخست انفجارسفارت ايران دربيروت 

ه د کنقرارداشت منفجرکردند تا نشان بدھسفارت ايران را درلبنان که درقسمت استقرارنيروھای حزب هللا 
ن ، اجرای ھماوردآازپا در آمريکاامنيت باھمانطورکه عراق رابوسيله تروريست ھا  بعلت خودداری ازقرارداد 

   .زن سفارت کاری ساده استنفربانضمام راي ٢٨فارت وکشته شدن طرح برای ايران بنشانی انفجارس

جالب اينکه جمھوری اسالمی ھيچ اعتراض جدی نکرد وبراحتی ازموضوع گذشت درحاليکه معلوم بود که 
 ھويج)( الم ميدارداع را ظاھری خودخوشبينی  آمريکا ،پشت اين قضيه بوده است آمريکاعربستان نوکر

مامور اجرای برنامه چماق ميکند  بھيچوجه قابل قبول نيست که  عربستان خودسرانه وبدون  راعربستان 
   .به چنين اقدامی مبادرت کرده باشد آمريکااجازه 

  دوم هماهنگي نمايندگان سني درمجلس جمهوري اسالمي وعراق  

    .موکول بشود بھتراست رم اين تحريکه به قسمت دو                                                        

  

   

  

    

   

 


