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  حقوقدان -اميرفيض

که درتاريخ  )وافغانستان آمريکاتشابھات بين موافقتنامه ژنو وقرارداد امنيتی ( تحرير قسمت دوم 
رديد گ آن تحرير تقديم گرديد ناتمام ماند وموضوعات مقدم ديگری مانع ادامه وپايان يافتن ٠١/١١/٢٠١۴

   ١. پايان داده شود ن تحريرآبه  اکنون فرصتی است که

اشته سھمی دتحريرحاضرتواند درکنارمدارک ويداده که ميدرفاصله بين قسمت دوم تحرير وامروز اتفاقی ر
ھدی نرا منتشرساخته  وشاآايران متن ن بيانيه منتسب به بنياد عبدالرحمن برومند است که جاويد آ باشد و

  .تحرير است براصالت بخشی ازقسمت دوم اين 

داری متھم است به جانب ،تهمورد اعتراض جاويد ايران قرارگرف بدرستی بيانيه بنياد عبدالرحمن برومند که
   .ازتجزيه طلبان ساکنان عرب زبان خوزستانی

قای آوافغان به اظھارات  آمريکادرقسمت دوم تحرير مشابھات بين موافقت نامه ژنو وقرارداد امنيتی 
  بانماه سال جاری نوشت:آامامی مديرکل اطالعات خوزستان استناد شد که درتاريخ سی ام 

واروپا وکشورھای منطقه سازمان دھی  آمريکاخوزستان فعالند که ازسوی گروه تجزيه طلب در ٣۵<
   >نان دراين اواخردرخوزستان زياد شده استآسرکرده دارند وحجم فعاليت  ۶٠٠شده اند وحدود 

برای جداسازی خوزستان  آمريکاگروھی است که زيرنظر ٣۵بنياد عبدالرحمن برومند يکی ازھمان 
   .ازايران فعال است

بوده است  آمريکادرتماس باسفارت  ١٣٣٢استی ازسال  –دی –رحمن برومند بااسم رمز  اس عبدال
اسناد سفارت  ٣٨جلد بوسيله برومند ترتيب داده شده است ( آمريکاوحتی اولين ارتباط بختيارباسفارت 

   .)آمريکا

 ختيارب ين خمينی ورابط بقبل ازنخست وزيری بختيار ،آمريکاد بنابرگفته خودش دراسناد سفارت برومن
  .ی براندازی سلطنت بوده استئيھا براآمريکامشوق  ٣٢بوده است برومند ازسال 

ن مده واکنون ھميآ آمريکامشروح فضاحتھای عبدالرحمن برومند درسنگرھا بنقل ازکتابھای اسناد سفارت 
اسالمی  قدراشاره کافی است که به اين برداشت برسيم که گرچه عبدالرحمن برومند ازسوی جمھوری

ھا  ئیآمريکا غيرانتفاعی مورد حمايت وابزاراقدامات الزم مورد نظر او سازمانی رورشد ولی بنيادت
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ب سازمان جان نھا فقط ازآ. يقين است که ھيچ ايرانی به چنين بنياد ھائی کمک مالی نميکند وبودجه دميباش
  .شوند کار تا به ھنگام الزم ابزار ،تامين ميگردد آمريکاھای وابسته به سازمان اطالعات 

  وامـــــا بعد

  تشابه درموضوع موافقتنامه وقرارداد امنيتي افغان

د امنيتی افغانستان وجوددارد اين است که وجه تمايزبسيارمشخصی که بين موافقتنامه ژنو باقراردا
   .وم نيستموضوع وھدف قرارداد امنييتی مشخص ومعلوم است ولی درموافقتنامه ژنو محدود ومعل

   .ميتوان موافقت نامه ژنو راازباب محدود ومشخص نبودن ھدف يک امريسياراستثنائی دانست

مشخص محصورشده. تامين امنيت داخلی وخارجی           ِ درچند محور   آمريکاھدف قرارداد امنيتی افغانستان و
حريرات ن درقسمتھای قبلی تآنيروی نظامی افغان وکمکھای اقتصای است که شرح  موزش آ –افغان 

 ۵+١محدود نشده وبه ادراکات وخواستھای بعدی  ژنو ولی ھدف نھائی ازموافقتنامه ،داده شده است
مورد توافق قرارنگرفته تااينکه درباره ھمه چيز توافق ھيچ چيزمنوط شده وبا گذاردن عبارت <

   .است گرديده ۵+١نامشخص ونامحدود ووابسته به ادراکات  ،>ھدف نھائی موافقت نامه ژنوشود

  راه مقاومت – تشابه ديگر

صورت ، اکنون که بوافغانستان درسال گذشته درواشنگتن آمريکاموافقتنامه امنيتی  ذيرشپی پس ازاکرز
ی به عوارض اکرز ،است ھم روی او آمريکاشده وفشارسنگين  مادهآی اقرارداد برای امضای کرز

اعتراض  افقتنامه ژنو مورد نقد ونکه موآ ولی با .وراه مقاومت راپيش گرفته شده موافقتنامه واقف
 ظريف و ن بنام عزا ياد کرده اند معھذا شيخ روحانی آ بسياری قرارگرفته وبعضی ازمقامات ايرانی از

   .ن مباھات ميکندآھمچنان به استقبال اجرائی 

ساد نميخواھند ف تی قرارداد امنيتی پی برده اند ولی مسئولين کشورآميتوان گفت که افغانھا به فساد 
  .گين موافقتنامه ژنو رادرک کنندسن

نرا تشريح کرده است ولی آشکارا علت مخالفت خودراباامضای قرارداد امنيتی اعالم وموارد آی اکرز
 ،نھا که با موافقتنامه ژنو مخالفند جرات ذکرموارد مخالفت خودراندارندآمسئولين جمھوری اسالمی حتی 

موافقتنامه وتجليل ازدست اندرکاران موافقتنامه که  زيرا شخص سيد علی خامنه ای ھمچنان درمقام تائيد
   .، باقی استنھا بنام بچه ھای وفاداربه انقالب ياد ميکندآ از

  ي اموارد مخالفت كرز
ينده افغانستان آدرانتخابات  آمريکان خيلی ايستادگی دارد عدم دخالت آی روی ايکی ازمواردی که کرز

ی ا، طرح موضوع ازجانب کرزنيست مطرحافغانستان درقرارداد امنيتی خابات . درحاليکه مسئله انتاست
   ؟نھم باتکرارمکررازچه باب وناظربرچه شواھدی استآ
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 ی نسبت به مسئله انتخابات چندان معلوم نبود تا ھمين اواخر که کتاباعلت مسله مزبور وحساسيت کرز
 ،کتاب نآ وزيردفاع اوباما وجرج بوش انتشاريافت ودر) Robert Michael Gates( ستبرت گيار قایآ

اينده نم )Richard Charles Albert Holbrooke( بوسيله ريچارد ھالبروک آمريکاس ازنقش تقای گيآ

ی سخن گفت  ادرافغانستان درانتخابات وجلوگيری ازانتخاب مجدد کرز آمريکا کارول سفير اوباما و
ه قای نجفی رئيس پيشين دبيرخانآ ،س بوسيله بی بی سیتھای کتاب گي ومتعاقب انتشاربرخی قسمت
زيرترابری افغانستان است فاش ساخت که ريچارد ھالبروک به اوزنگ زد کميسيون انتخابات که اکنون و

) اعالم شود برای توخوب نيست وگورخودت ٨٨سال اگرنتيجه مقدماتی انتخابات (< :وگفته است
  .>راميکنی

 انافغانست ن زمان رياست کميسيون مستقل انتخاباتآلودی ھم که در هللاقای عزيرآقای نجفی آنه تنھا 
  >وندی شاسعی داشتند که درانتخابات دخالت کرده ومانع انتخاب مجدد کرزخارجيان < :اداشته گفته استر

عبدهللا عبدهللا را برياست جمھوری  تا ھا تالش داشتند ئیآمريکاان که افغانست ٨٨= انتخابات سال  حاشيه

ا سعی کرد که موسوی رآمريکاجمھوری اسالمی بود که  ٨٨افغان برسانند درست مقارن انتخابات سال 
  .روبروشد ايران برساند که بارسوائی سنگينی به رياست جمھوری

ه نماه مالقات محرما ۶( با سيدعلی خامنه ایمحرمانه  با موافقت وھمکاری  آمريکا ٩٢انتخابات در
دخالت  )جمھوری اسالمی ونمايندگان اوباما = واسطه اجرائی اين طرح سيد حسن موسويان بوده است

نھا بود به رياست جمھوری آ فيتی سرانجام دادند که شيخ حسن روحانی که ماموررابه کيدرانتخابات 
من حقوقدان ھستم < :شيخ حسن گفته است .ن موافقتنامه شوم رابه ملت ايران تحميل کندآبرسد تا 

=  >سرھنگ نيستم> ايکاش اويک سربازصفربود که <ھيچ احمقی اين موافقتنامه ژنو را امضانميکرد
  .)پايان حاشيه( ) علی الريجانی (

درانتخابات رياست جمھوری کشورش دوچيزاست نخست انتخاب  آمريکای ازدخالت اعلت نگرانی کرز
دهللا که عب آمريکای مخالفت ريشه ای دارد دوم اينکه يکی ازگماشتگان سرسخت نوکری اکسی که باکرز

ی تسويه کند اباکرزنصورت ھم حساب شخصی خودش راآراست به رياست جمھوری برسد  که د عبدهللا
 بدھد عبدهللا عبد به آمريکای ميخواست که افغانستان رادربست تحويل اازکرز آمريکاوھم  کاری راکه 

   .انجام برساند

  معامله برپوچ

  .اين تحرير ناقص است اگر به اصليت ووجود مورد معامله در قرارداد امنيتی افغان اشاره ای نداشته باشد

س واساس قرارداد امنيتی افغانستان متکی برسه      ُ مده ا  آودوم اين تحرير ھمانطور که دربخشھای اول
  محورويا مورد معامله مشتمل برسه قسمت است. 
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ی نست جنبه مشورتی پيدا کرده يعآمريکابوسيله قسمت اول که دفاع ازامنيت داخلی وخارجی افغانستان 
مشروح درقسمت ن مشورت ميدھد (به افغانستا آمريکادرصورت حمله کشورديگری به افغانستان فقط 

  ٢. دوم اين تحرير)

 اتجستجو کند  آمريکانھم موکول شده است که آ ،به افغان است آمريکاقسمت دوم که کمک اقتصادی 
ھزارميليارد بدھی دارد  مشمول  ١۶. معلوم است کشوری کهپيدا کند آمريکاممری برای کمک به اقتصاد 

   .حرام است> ميشودچراغی که به خانه رواست به مسجد <

   .ئی ھاستآمريکاموزش نظامی سربازان افغان بوسيله آقسمت سوم  

اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث کن> چه دليلی دردست است < :مثلی داريم که ميگويد
وزبه سال است باخارجيان وتجا ٣٠ئيھا لياقت وتجربه جنگی بيشتری ازنظاميان افغانی دارند که آمريکاکه 

   .کشورشان ميجنگند

وپيشرفته  )ISAF		٣	( ايساف ھزارسرباز ١٧٠ئی ھا ھمين کافی است که باآمريکابرعدم لياقت  ،دليل بارز
 سال ١٠ظرف  زادی مطلق درعمليات وکشتارمظنونينآ ترين وسائل زمينی وھوائی وحمايت ھای جھانی و

بان طال بر ئيھا صدھا برابرآمريکادرحاليکه ازنظرتجھيزات  ھزار طالبانی بربيايند ١٠نتوانسته اند از پس 
 .ئيھا رابريده استآمريکاتنھا تجربه جنگی است که طالبان نفس  ،برتری دارند

  
 ) که واقعيت وموزش نيروھای نظامی افغانآھا خدماتی را مورد معامله قرارداده اند ( ئیآمريکاپس 

 ند تجربه ای جزفساد وئی درھرکشوری که بود اآمريکاافسران وسربازان  ،اصالت ندارد وفقط ادعاست
موزش اصول سربازی به آرابجای  باقی نگذاشته اند وسربازان کشورھای اشغال شدهخود جنايت از

   .موزش داده اندآزشتترين فجايع 

 T M Sموزش نظاميان افغانی مطرح است وبسايت آدرھمين روزھا که موضوع قرارداد امنيتی و
ئی درفلوجه عراق جسد سربازان عراق را درحال سوزاندن اآمريکتفنگداران  اويری را منتشرکرده کهتص

. دھھا وبلکه صدھا نمونه نمونه ديگراستئی ھا درزندان ابوغريب آمريکارفتار ،با مايعی نشان ميدھد
   .ئی درکشورھای ديگراستآمريکاھای زنده است که بيان کننده رذالت اخالقی سربازان 

وطن پرستان افغانی که ھم مصونيت قضائی به اين جنايتکاران است برای  چه نياز !موزشھائیآاين چنين 
   ؟پايگاه نظامی ٩بدھند وھم اجازه دخول درخانه ھايشان وھم 

  عدم كنترل واردات وصادرات 

درقرارداد امنيتی افغانستان بندی ھست که بسياربامعناست ميگويد دولت افغان حق بازرسی محموله ھائی 
افغانستان خارج ميشود  از وارد افغانستان ميشود ويا آمريکاای کاری ويا شرکت ھ آمريکاکه بوسيله 

  .نخواھند داشت
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 از دالر ميليارد ١٠٠تا  ۶٠ساليانه بين  آمريکای نقل شدکه ادرقسمتھای قبلی اين تحريرازگزارش کرز
رای ب اآمريکومواد مخدره استفاده ميکند ورقم باالی کشت ترياک بعلت بازاری است که افغانستان ترياک 

 رددا عدم کنترل محموله ھای ھوائی را . اين چنين معامله ای نيازبه تسھيالت يعنین فراھم ساخته استآ
    .نميتواند با کنترل دولت افغانستان ممکن شود  خروج ترياک ازافغانستان وعتيقه جات

  .>داشته باشدحق ندارد درخاک افغان انبارھای اتمی  آمريکا<  :مده استآدرقرارداد امنيتی افغان 

ه اينک دولت افغان که حق نظارت برواردات ھوائی وزمينی برکشورش را نخواھد داشت چگونه ميتواند از
   .مطمئن بشود خاک افغانسان رابه پايگاھھای اتمی واشغالھای اتمی تبديل نکند آمريکا

  خرين تشابهآ

تشابھات درقرارداد امنيتی افغان وموافقت نامه ژنو محدود به مراتب ذکرشده دراين تحريرنيست  گرچه امر
   .انيستج خرين تشابھی که ھمين يکی دوروزقبل مطرح شده يادی شود بیآ ولی به اقتضای پايان تحرير از

 ی وااستار امضای کرزخبرگزاری ھا گفتند که سازمانی که درافغانستان مبارزه مدنی رادنبال ميکند خو
درخارج ازکشور بخشی ازايرانيان که زيرشعارمبارزه مدنی ونافرمانی  ،اجرای قرارداد امنيتی شده است

درست نظر سازمان مبارزه مدنی  ،اجرامينمايند را آمريکاوعينا سياست ودستورات  ،مدنی سنگرگرفته اند
نھا آ ن ازآمد ھای آوافقتنامه وپی ن مآضی به افعانھا رانسبت به موافقتنامه ژنو دارند وکوچکترين اعترا

   .مشھود نيست

   .ينده خيلی زود نشان خواھد دادآ -؟ آيا ھمه سازمان ھای مدنی سراپای يک کرباسند

   

   

  

  

  

 


