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  حقوقدان -اميرفيض

  هماهنگي نمايندگان سني مذهب مجلس ايران وعراق  –دوم 

تھديد افغانستان وايران بمناسبت درمورد  آمريکادرقسمت اول اين تحرير درباره ھماھنگی سياست 
خودداری ازقرارداد امنيتی وموافقتنامه مختصرگفتگو داشيم ويک مورد ازکيفيت اجرای تھديد ايران که 

ی اکنون به قرينه ديگرکه ھماھنگی استعفا ،انفجارسفارت ايران درلبنان بود بعنوان قرينه استفاده گرديد
   ١. ی وعراق است رجوع ميکنيمنی مذھب مجلس جمھوری اسالم           ُ نمايندگان س  

کی  وافغانستان که باتھديد جان مک آمريکادرست ھمزمان با مذاکرات ژنو ونيز طرح قرارداد امنيتی 
 نماينده لرستان ازسمت نمايندگی خود استعفا دادند و ٧ونماينده سنی مذھب خوزستان  ١٨ھمراه است 

. ھماھنگی علت س عراق ھم استعفا دادندنماينده سنی مذھب مجل ۴۴ھمزمان با يکی دوروزپيش وپس 
نان به تبعيض ورانده آن اعتراض آ استعفای نمايندگان سنی مذھب ايران وعراق اھميت خاصی دارد و

   .شدن به حاشيه است يعنی موضوعی که واقعيت دارد

شده است که  ٩٣دربيانيه استعفای وکالی سنی مذھب مجلس جمھوری اسالمی استناد به بودجه سال 
ب کارون راھم به اصفھان منتقل کرده وخوزستان درمعرض آ درصد ازبودجه خوزستان کسرشده و ٧٠

   .خشکی قرارگرفته است

، واعالم معاون شيخ دخالت رئيس مجلس ،واکنش استعفای نمايندگان سنی مذھب جمھوری اسالمی ايران
   .ی مذھبی ولزوم چاره انديشی بوددرمحروميت اقليت ھا  یروحان

تا ساعت تنظيم  عفای نمايندگان سنی مذھب عراق شورش درفلوجه ورمادی بود که ھنوزھمواکنش است
   .طلب ياری وکمک کرده است آمريکاادامه دارد و قابل توجه اينکه نخست وزيرعراق از اين نوشته

  ابعاد جريان استعفاها

ی  اقليت ھا ۵٧شورش  از ؟ مسلما خيريان ايران درموقعيت تبعيض قراردارنديا فقط امسال است که سنآ
ايت عسرت وبی توجھی قرارگرفته وخوزستان درنھان وبلوچستان به حاشيه رانده شده اند وسيستبی مذھ
. پس چرا نمايندگان سنی مذھب درمدت سی ستھنوز که ھنوزاست خرمشھر يک شھرجنگ زده ا .است
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است  حسال گذشته درحد استعفا اعتراض نکردند واکنون که مسئله مذاکرات وتحميل موافقتنامه ژنو مطر
  ؟حضرات احساس تبعيض کرده اند

يک امرتصادفی  با مذاکرات ژنو، یوباز ھمزمان با نمايندگان سنی مذھب عراق  ینان وھمزمانآيا اقدام آ
  ؟است  وانشاء هللا گربه است

وردھا که محصول تھديد ايران درمقابل سرکشی نسبت به موافقتنامه ژنو است دراين آخير، بسياری دست
  .ه وقابل مالحظه استدبرنامه خوابي

ترجيح ميدھد که ازطريق موافقتنامه ژنو کارحاکميت  آمريکانجا که مذاکرات ژنو درجريان است وآ از
قناعت کرده واين عالمت راھم به  ی نمايندگان به ھمين برنامه اقدام به استعفا ،جناح اصولگرا رابسازد

براحتی ميتواند ھمان برنامه تجزيه عراق وشورش فلوجه ورمادی را  آمريکاسالمی داد که جمھوری ا
ه ببا قطعنامه شورای  کار خوزستان ومناطق سنی نشين ترتيب بدھد خاصه که زمينه ھای مساعد اين در

فراھم ساخته ان از تجزيه طلبان نھم درحد جآاز تجزيه طلبان وھم با حمايت وتشويق  !!ملیاصطالح 
  .است

ن مستحضريد ولی شايد ازحمايت ھای درحد آ ١١وماده  !!از جريان قطعنامه شورای به اصطالح ملی
   .گاه نباشيد ويا بفراموشی رفته باشدآتجزيه طلبان  زجان ا

وج وغيره ، بلذریآ، ھرتير بال واھانتی که بسوی برادران وخواھران کرد، من حاضرم برای پيروزی<
  )١٣٨۵خرداد  ١١(بيانيه اعليحضرت                                        >رھاميشود به جان من بخورد

                                                    **  
سال باری نبوده که بايک ھم ميھن کرد خودم صحبت کرده باشم وھيچوقت صحبت تجزيه  ٢۵من درتمام <

دم ايران ميخواھم که دراين شرائط بايد بشتابند بياری برادران کرد که . من ازخود مرطلبی نشنيده ام
گرفته اند  ط مقدم قرارــــزادی تمام ما درخآميپردازند که درواقع برای  را درخط مقدم مبارزه باالترين بھا

   >دنيا بخواھيم که دراين مورد سکوت نکند زاين اولين اقدام  رابايد خودتان برداريد وبعد ا

  )١٣٨۴مقامی  اول شھريورماه  مصاحبه باقائم(                                                                

 که يک سند سياسی مبنی بررضايت تجزيه ايران  )١١ماده ( !!درکنار قطعنامه شورای باصطالح ملی
انه ايرتاسی گحمايت شخصی وجانی ازتجزيه طلبان وتکليف  ،استتوسط بخشی ازايرانيان خارج ازکشور

 ،کردستان ،تجزيه خوزستان بسوی تکه برای ھمه مردم ايران مقررشده نشانی ازعمق فاجعه وحرک
            .ذربايجان استآ سيستان وبلوچستان و

ذرماه سال جاری آقای امامی مديرکل اداره اطالعات جمھوری اسالمی درخوزستان درتاريخ سی ام آ
   :نوشت

واروپا وکشورھای منطقه سازماندھی شده  آمريکاستان فعالند که ازسوی گروه تجزيه طلب درخوز ٣۵<
  .>نان دراين اواخردرخوزستان بسيارزياد استآنفرسرکرده دارند وحجم  فعاليت  ۶٠٠اند وحدود 
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  :يك نمونه ديگر

رماه د « :کريم عبديان نماينده حزب دمکرات اھواز درواشنگتن گفته است –بنوشته روزنامه کيھان لندن 
پنتاگون  اين گروه مشاور ،نان ديدن کندآ دعوت کرده که با او گروه ھيکس وشرکاء از ٢٠٠۵اوت 

نھا ميخواستند اطالعاتی درباره اعراب ايرانی آاواضافه کرده درديدارمزبور ،ستآمريکاووزارت دفاع 
من به  .اج داريمبه چه کمکھائی احتي –داشته باشند اطالعاتی ازقبيل اينکه ما چقدرجمعيت ايران ھستيم 

اين  از ماليون ھستيم ولی تمام حوزه ھای نفتی درحوزه اقامت ماست  يم ۶تا  ۵نھا گفتم که ما درحدود آ
عبديان اضافه کرد که نمايندگان  -  نميبريم وخواھان خاتمه دادن به تسلط فارسھا ھستيم ثروت بھره ای

سط گروه ھيکس وشرکاء مورد سوال قرارگرفته ذری ھا توآ –بلوچھا  –تمامی اقليتھای قومی مانند کردھا 
  )اقتباس کيھان لندن ازواشنگتن پست(                                             ٢    .»اند

مد منطقه است که درعلت آ نکته قابل توجه دراظھارات کريم عبديان ھمان تبعيض ورانده شدن ازدر
که نکته ديگر اين  ،ذھب  مجلس عراق مشترک استاستعفای نمايندگان خوزستان ونيز نمايندگان سنی م

   .تاعالم کرده اس آمريکابه  ،ايران عبديان عالج اين نابرابری را خاتمه دادن به خوزستان به پيوستگی با

ملت عرب خوزستان به اميد خودگردانی و خود مختاری < :، کريم عبديان گفته استباز نکته ديگر اينکه
  )١٣٨٩کيھان لندن فروردين (                                       >درانقالب اسالمی شرکت کرد

 ،اين افراد که درنھايت ين است که اعليحضرت جانشان راھديه  کرده اند به ا ورآباالخره نکته تاسف  و

ايرانيان ھم خواسته  از و ايران، ی خوزستان ومناطق ديگرازجداساز راه  فشانی در جان ميشود به تعبير

  .ودرمعنای ديگربه عمل ايشان تاسی نمايند نند ن اشخاص جانبداری کآ اند که از

 ١١ ن سند حقوقی مادهآ ؟يا حمايتی مھم تروپربارتر ممکن است ازتجزيه طلبان ايران منظورداشتآ
   !!قطعنامه واين ھم پشتوانه ھای ملی

، کالمشان واعتبارشان مقيد به قيودات قانونی وسنت مشروطيت است  = تنھا شخصی که جانشان حاشيه

> مشارکتی نميتوانند ازکيسه خليفه بخشيدن<صحنه سازی ھای اعليحضرت است وايشان درشخص 
ان ايشان درجري امتحان شده است چنانکه سپرشدن ميزآتعارف                      ِ رچه اينچنين فرمايشات  گ ،داشته باشند
            .ردک ولی تاثيراجتماعی ووزنه اعتباری که به اقدامات تجزيه طلبان ميدھد کارخودرا خواھد ،جنبش سبز

  )پايان حاشيه(

ری اسالمی ميداند که درخوزستان چه خبراست وبرنامه جمھو ،اندک ازبسياربرای اين است اين اشارات
ئی ھا برای تبديل ايران به عراق  درچه حدی مشخص وازپشتيبانی ھای چھره ھای برجسته آمريکاھای 

 ست آمريکاماده يک اشاره آچيز  ھمه ت  ودريک کالم ميداند کهيرانيان خارج وداخل کشوربرخورداراسا
   .غافل نيست لھذا ابدا ازدرک بازی ھويج وچماق وپليس خوب وبد

                                               
توجه به گروه ھا و کنگره ھا و يا سازمان و حزب ھايی که ھمگی در پی کمک آمريکا ھستند و بجای نوشتن نام ھمان ده بيست نفر عضوشان  - ٢

ا ر کرد و بلوچ و آذری و خوزستانی را القا ميکند تجزيه طلبانه که نماد نوشتن نام ھايی ) حد اکثر، برخی يکی دونفر بيشتر عضو ندارند(در 
   ک-ح  کردن ايران در ارائه سند از غافله عقب نمانده باشند.» شقه«کرده اند تا در زمان » شقه«را برگزيده اند. خودشان 
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  عالئم ضميمه 

مستند به بنداول ماده  ،برای مقابله با شورشيان فلوجه  آمريکاگرچه درخواست کمک نوری مالکی از
ولی اين درخواست نوری مالکی عالمتی است برای   وعراق است آمريکاقرارداد امنيتی بين  )۴چھار (

شرشورشيان نيابتی خالصی  از )آمريکا(ايران که ھمانطور که عراق قادرنيست بدون کمک وموافقت ما 
ھای  مدآر پی ــــقادرنخواھد بود که ش آمريکاواست ــــپيدا کند جمھوری اسالمی ھم بدون رضايت وخ

  .التيماتوم ھا  رھاشود

  در نگراني    تشابه ديگر

يک نگرانی مشترک است وھريک  ،وقرارداد ژنو ی ازتوجه اتھام موافقتنامهانگرانی خامنه ای وکرز
والجرم به انجام برنامه ھائی  ،موافقتنامه وقرارداد رابطريقی ازخود ساقط سازند                  ِ سعی دارند که وبال  

 در حضورقوای سه گانه کشور ی به تشکيل لوئی جرگه وخامنه ای ھم به ادعایا. کرزمتوسل شده اند
   .مذاکرات وموافقتنامه ژنو امر

ی اصول قرارداد اکرز ازير ؛ی وخامنه ای نميکنداولی ھيچکدام ازاين تدابيررفع مسئوليت واتھام ازکرز
درسال قبل درواشنگتن امضا کرده است وموافقتنامه ژنو ھم مورد تائيد وتجليل خامنه ای  را امنيتی

خارجه جمھوری اسالمی وھمچنين واليتی مشاورارشد خامنه ای ھم اعالم  قرارگرفتته وسخنگوی وزارت
   .نرا اعالم کرده اندآقبول واجرای 

  ، بي اطالعي عمومي ازموافقتنامه وقرارداد امنيتيوجه تشابه ديگر

مردم ازمتن واقعی موافقتنامه امضاشده ژنو وقرارداد امنيتی اطالع کافی  ،ھم درايران وھم درافغانستان
نمايندگان مجلس درمورد پيمان عقرب سال جاری نوشت < ٢٢روزنامه کابل در شماره مورخ  ،ارندند

اج ح –نان قرارگيرد آ اختيار در امنيتی ابراز نگرانی کرده وتاکيد دارند که اين سند بايد ھرچه زودتر
ياتی ای افغان حنظرخواھی وبحث روی مسئله ای که بر< :يکی ازنمايندگان مجلس افغانستان گفتعبدهللا 

  >گاه نيستيم که سبب نگرانی ماشده استآ است متاسفانه ازمحتوای تاکنون ما

ن آماھنوز پيمان امنيتی رانميدانيم چيست ومتن جرگه گفته < یلوي سرورعثمانی يکی ازاعضای 
   >دراختيارما قرارنگرفته وما نگرانی داريم

ن کشور ازمتن آمنيتی ميگذرد ولی مجلس درافغانستان يکسال است که ازامضای موافقتنامه قرارداد ا
   .يب محروم شده استقرارداد بی خبر وازحق بحث وتصو

. موافقتامه به امضای نماينده رئيس عين جريان مجلس افغانستان درمجلس جمھوری اسالمی جاری است
جلس جمھوررسيده ومورد تائيد وتجليل خامنه ای قرارگرفته ولی بصورت رسمی وقانونی دراختيار م

ی خاص بااستفاده از طرققرارنگرفته وھمانطور که درتحريرحاضرارائه مطلب شد  مسئولين ھردوکشور
عالما وعامدا درمسير به جريان انداختن موافقتنامه ژنو وقرارداد امنيتی بدون عبور ازمجلس ھستند 

ميدانند که  وعلت خودداری دخالت مجلس ھم اين است که مسئولين جمھوری اسالمی وافغانستان خوب
   .موافقتنامه وقرارداد امنيتی اسارت است
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  قرارداد امنيتي يا قرارداد مشاوره

   :قرارداد امنيتی افغانستان ميگويد ۶بند دوم ماده 

ھرگونه تجاوزخارجی ويا تھديد به تجاوزعليه حاکميت واستقالل وتماميت ارضی افغانستان را  آمريکا<
وردارد که چنين تجاوزی ميتواند منافع مشترک طرفين رادررابطه وبا موجب نگرانی شديد خود پنداشته

   .>، صلح وثبات منطقه وجھان راتھديد کندباثبات افغانستان

  .درصورت چنين تجاوزی طرفين باھم مشورت ميکنند>< :ميگويد  ۶ بند سوم ھمان ماده

 آمريکايا درخواست جدی ومصرانه آ ؟قراردادی قرارداد مشاوره است ويا قرارداد امنيتی يا نام چنينآ
ردن يا خيال کآ، پنداشتن يعنی خيال کردن  ؟ايگاه نظامی درکشورافغانستان الزمه  مشاورت استپ ٩برای 
ل حفظ مشک ،ات افغانستان باشدمنافع مشترک طرفين باثب عواند مانکه حمله به افغانستان ميت آمريکا

  ؟امينت افغانستان ر اتامين ميکند

   .سمان با عمل وتعھد به کارتفاوت داردآشتن که به معنای خيال وتصورکردن است اززمين تا به پندا

) تفاوت بين پنداروکردارنشانگر تفاوت بين خيال کردن کردارنيک –پندارنيک  –گفتارنيک ( درشعار
   .وتعھد به عمل است

داده  آمريکاپايگاه نظامی به  ٩يد نقدرمھم است که باآ آمريکا) ونگرانی شديد پنداشتنيا خيال کردن (آ
ئی اجازه داده شود که آمريکا؟ به نان درافغانستان داده شودآ؟ مصونيت قضائی به ارتشيان وخدمه شود

؟ بااين شرط بسيارمسخره  که بتشخيص خودشان ھرساعت شب وروز به منازل مردم افغان وارد شوند
يعنی ھرکاری که ميل دارند با زن ومرد ) ٧ند سوم ماده ساکنان منازل را درمنزل ھدف قرارنميدھند  (ب

بياورند  زخانه بيرون را نھاآشند درحقيقت ميتوانند                   ُدرخانه ھايشان نميک  را نھاآساکنين منزل ميکنند وفقط 
  .وبعد بکشند

مردم افغان مانند بچه ھائی ھستند < :قای باراک اوباما که گفتآيادم نيست که بوش پسربود ويا ھمين 

  >بايد دست پشتشان گذاشت که دوچرخه سواری ياد بگيرندکه 

. مردم افغان برخالف ئی ھا باچنين ديدی با ملتھای جھان سوم مذاکره ميکنند و قرارداد ميبنددآمريکا
نھاست که راه آئی ھا مطالب قرارداد امنيتی رادرک ميکنند وبرای جلوگيری ازھمين درک آمريکاباور

   .ن کشور برگزيده شده استآ مخفی کاری ودور زدن مجلس

  وناتو آمريكامقايسه قرارداد امنيتي با موافقتنامه بين اسرائيل و

ه ونيز بخشی ازقرارداد ناتو بکه ھم اکنون درکنگره مطرح است  آمريکاموافقتنامه امنيتی بين اسرائيل و
امنيتی افغانستان قابل  ورده ميشود تا فرق قرارداد امنيتی به معنای خالص حقوقی  با قراردادآاينجا 

   :مقايسه باشد
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   آمريكاازطرح امنيتي اسرانيل و

 کاآمري، موظف است که درصورت حمله اسرائيل به تاسيسات ھسته ای ايران آمريکادولت اياالت متحده <
  >به حمايت ديپلماتيک ونظامی واقتصادی ازاسرائيل برخيزد

 به اسرائيل آمريکاگره فرماندھی عمليات عليه ايران ازمالحظه ميکنيد با تصويب اين طرح ازسوی کن
   .کامال ازنظر نظامی واقتصادی وديپلماتيکی درکناراسرائيل قرارخواھد گرفت آمريکاو . منتقل ميشود

***  

  ازاساسنامه ناتو 

   .>ه تجاوزبه تمامی کشورھای عضو ناتوستھرتجاوزی که به يکی ازکشورھای عضو ناتو بشود بمنزل<

به استقالل وتماميت ارضی وحق حاکميت  آمريکابار درقرارداد امنيتی افغانستان عالقه واحترام  ٢۵بيش از
خواسته تعرضی جامع به حق حاکميت  ،قرارداد امنيتی نستان تصريح شده است ودرست ھرجا کهافغا

 به حاکميت ملی وتماميت مريکاآمسئله احترام وعالقه  ،ن مادهآوتماميت ارضی افغانستان بنمايد درابتدای 
ن ی کوچکتريتدرحاليکه ھرمطالعه کننده قرارداد ميفھمد که قرارداد امنيارضی افغان تصريح شده است 

ی وتماميت ارضی کشورندارد وبلکه يکپارچه تماميت ارضی وحتی دفاع ازامنيت ملدر آمريکاتکليف برای 
ق ئی وحآمريکامقصود حق مصونيت قضائی سربازان ( .شرافت مردم افغانستان راھم پايمال کرده است

  .)ورود به منازل افغانھا ست

  وتعهدات سفت وسخت طرف  آمريكاتشابه ديگر عدم تعهد 

ھود وبرجسته است عدم تعھد ی افغان وموافقتنامه ژنو مشتشابه ديگری که بروشنی درقرارداد امنيت
   .وبرعکس تعھد ايران وافغانستان است آمريکا

   :مده استآ ۴ماده٣بند ازباب نمونه در

ت تقوي و زات ، تجھيموزشآاليانه برای حمايت ازرابه شکل س مالی تامين وجوهاياالت متحده مکلف است 
. اياال متحده برای اجرای واند مستقال امنيت خودرا حفظ کنداين کشوربت کند تا جستجونيروھا  پايدار

ی ن ھمين قرارداد امنيتآامضاکرده وپيامد  نراآی اکه کرز فغانستاناو آمريکاموافقتنامه ( تعھدات شيکاگو
نتايج  مشورت کرده و ستانافغان بادرمورد مقداروجه مالی برای تامين واجرای مفاد اين قرارداد  )است

  .ه قرار خواھد داداين مشورت را مورد توج

وبند سوم  ۶ثبت شده  ھمين بند دوم ماده  آمريکابرجسته ترين تعھدی! که درقرارداد امنيتی افغان  برای 
   .است که مالحظه فرموديد ۴ماده 

ازموارد  ،جھيزات وتقويت پايدار نيروھای افغانت، موزشآبرای بودجه الزم  آمريکا کردن يا جستجوآ
اينھا ھمه ازموارد نظری واختياری  -؟ ابدا ا مورد توجه قراردادن ازباب تعھد استيآ - ؟ ابدا تعھد است

   .وجنبه تعارف دارد نه الزام
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ن دارد که آ زنشان ا >تا افغان بتواند مستقال امنيت خودراحفظ کندعبارت < ۴درھمان بند سوم ماده 
  .اردند آمريکاطرفی بنام  ،امنيتی افغان ھيچگونه تعھدی درحفظ امنيت افغان ندارد يعنی قرارد آمريکا

   تشابه درمحروميت ازحق مراجعه به دادگاه بين المللي 

ن يبدگاھھای داخلی ويانکته ديگری که درقرارداد امنيتی قابل توجه است اين است که حق مراجعه به  دا
ع مشکل رف آمريکا ازطريق گفتگو با فقط امنيتی ساقط شده وافغانستان بايد دالمللی درمورد اجرای قراردا

  .>داد خواھی مظلوم به ظالم<  .واختالف نمايد

ايران ساقط نشده ولی شرط دخالت دادگاه الھه  اما درموافقتنامه ژنو حق مراجعه به دادگاه بين المللی از
برای احراز صالحيت دادگاه الھه است که  آمريکاايران، رضايت وموافقت  برای رسيد گی به شکايت

درمراتب اجرائی تفاوتی بين موافقتنامه ژنو وقرارداد امنيتی نخواھد بود ومشکل ھردو بايد با مذاکره با 
   >مداد خواھی مظلوم به ظالدرست <حل وفصل شود   آمريکا

   ....متشکرم  که اجازه ميدھيد ادامه داشته باشد                                                                

 

 

  

  

  


