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 نگاه گذرای حقوقی بر برخی ازجوانب

 موافقت نامۀ ستراتیژیک 

منعقدۀ ویانا در بارۀ حقوق قرارداد ها 9191 نحوۀ تفسیر و تعبیر محتوای قرارداد های بین المللی، از قبل در کانوانسیون سال

تشخیص و دریافت معانی )تعیین شده است، گرچه دول طرف قرارداد می توانند شیوه و میتود دلخواه ایشان را برای تفسیر 

م معین و در یکی از مواد قرارداد بگنجانند ولی در صورت عد( اصلی و دقیقی که طرف های متعهد آنرا اراده کرده بودند

 .تعیین چگونگی شیوۀ تفسیر به همان اشکال تفسیر مندرج در میثاق ویانا اعتبار داده خواهد شد

قرارداد های بین المللی حاوی خصایل عمومی و نیز مشخصات مختص به خود نیز می باشند، ارزیابی های صرف سیاسی از 

یا تا جایی زمینۀ این امر را فراهم  کند که مبصرین، قرارداد ها شاید نیات اطراف قرارداد ها را تا حدودی روشن بسازد و 

 توقعات و آرزوهای مربوط به خود ایشان را در پرتو توصیف و تحسین قرارداد ها بازگو کنند،

 اما واقعیت این است که توافقنامه ها، مخصوصاً از نوع ستراتژیک و امنیتی آن، گاهی چنان استقامت های متحول و

د که بعضاً مفاهیم و استنباطات متنوع را بنا بر نیازهای جدید وضعیت ها از آن ها استخراج میکنند در نوسانی را می پیماین

این راه اصطالحات به کار رفته در قرارداد ها، مواد، فقرات، بند ها، جمالت و استشارات مندرج در قرارداد به طرفین 

ا بیرون بیاورند، از همین روست که به منظور تحدید معانی، در مساعدت میکند تا تعابیر مورد نیاز را از آن توافقنامه ه

 .اصطالحات و لغات محوری و ستونی از قبل تعریف می شوند( و نه در همۀ آنها)بعضی حاالت در برخی از قرارداد ها 

فغانستان و ارزیابی همه کلیات و جزییات موافقت نامۀ همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان دولت جمهوری اسالمی ا

ایاالت متحدۀ امریکا، در این نوشتۀ کوتاه و شتابزده قطعاً ممکن نمی باشد بناًء صرف بعضی از ابعاد حقوقی، در آن مورد 

 .ارزیابی قرار خواهند گرفت

سازمان ملل این موافقتنامه با تکیه بر اسناد مهم حقوقی بین المللی و ملی انعقاد یافته است اسناد مزبور عبارت اند از منشور 

متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و فیصله های کنفرانس های دهۀ اخیر پیرامون موضوعات مربوط به وطن ما 

می باشد، همچنان قوانین اساسی کشور های طرفین و به همین ترتیب تفاهم نامه های مشخصی که میان این دو دولت قبالً به 

موافقت نامه را میعاری میسازد، طرفین را مکلف به : اثرات معین و حقوقی را در بر دارند چنین متکا های. امضا رسیده بود

رعایت تمام اصول حقوق بین الملل عمومی میگرداند که در اسناد استنادی موجود اند و به این ترتیب نقش متنی با اهمیتی در 

ر برابر مکلفیت ها، وجایب و حقوق ناشی از اجرای مشروعیت موافقتنامه به جا می گذارند، اصول مانند تساوی طرفین د

 .قرارداد، چگونگی اجرای قرارداد، تشریفات ضروری شکلی، اهلیت توافق کنندگان همه در این اسناد درج میباشند

 اصول الزمی که باید در این توافقنامه مراعات گردد، تماماً مطرح و در سند در نظر گرفته شده اند، در این جا تنها

نامه یا عنوان سند را ارزیابی می کنیم زیرا برای درک مفهوم ابهامات شامل موافقت نامه می توان به عنوان و هدف آن سر

نام دارد، موافقت نامه به معنی قرارداد « موافقتنامۀ همکاری های دراز مدت ستراتیژیک» سند مورد مطالعۀ ما : رجوع نمود

استراتژی ایجاد همآهنگی پالن های وسیع سیاسی، »: آن می باشد چیست؟  است و اما ستراتیژیک که صفت و یا خصلت

نظامی  و اقتصادی است که در یک دولت یا میان دو و یا چند دولت وضع شده و جهت تأمین هدف های آن به تمام امکانات، 

سازد تا آن مندرجات سند فهم توصیف استراتژی زمینۀ آنرا فراهم می«  .مخصوصاً برای مقاصد نظامی آن متوصل میگردند
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را که وضاحت کافی ندارند در زیر چتر تعریف استراتژی تفسیر کنیم، و در صورتی که یکی از طرفین سند، معنی استخراج 

شده از یکی از مواد سند را مقرب به صفت ستراتیژیک نداند، میتواند آنرا غیر قابل پذیرش بخواند، این مطلب نیز قابل ذکر 

است پس همکاری های اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی « ستراتیژیک»و « مکاری های دراز مدت ه»است که چون 

همه در گسترۀ تعریف استراتژی جان میگیرند و مفهوم پیدا می کنند و نمی توانند با آن نا مرتبط باشند، تحقق استراتژی ...

مذکور غیر قابل نفوذ باشد، صفت ستراتیژیک بودن مورد نظر نظام  و سیستمی را نیازمند خواهد بود که در زمینه های 

 .موافقت نامه در پراگراف های سوم و چهارم دیباچۀ سند و نیز در جاهای مهم دیگر آن به دقت تذکر یافته است

یر به ندرت پیمان ستراتیژیکی را میتوان سراغ نمود که ُبعد امنیتی نداشته باشد، یعنی بخش امنیتی یکی از ملحقات جدا ناپذ

پیمان میان کشور هاست تا در صورت بروز جنگ  با کشور سومی، با همدیگر » :موافقت نامۀ ستراتیژیک است، تعهد امنیتی

مثال این چنین پیمان هاست که بر اساس آن امریکا 9191، پیمان امنیتی جاپان و ایاالت متحده منعقدۀ  سال «...مساعدت کنند

 :ا جابجا ساخته میتواند، این نیرو ها عملیات آتی را به عمل آورده میتوانندنیرو های خود را در جاپان  و امریک

 ،جهت تامین صلح و امنیت بدون مشورۀ قبلی 
  دفاع از جاپان در برابر حمالت مسلحانه به مشورت جاپان 
  تقریباً مدل و این قرارداد ( در صورتیکه به تحریک قوای خارجی صورت گرفته باشد) و جلوگیری از شورش داخلی

 .قالب عمومی چنین قرارداد های میباشد
 دست اندر کاران ترتیب و تسوید موافقت نامۀ مورد ارزیابی، برای تأمین تمام شرایط و مالحظات متنی و شکلی آن

اشتند جهت ایجاد عناصر الزم مشروعیت موافقتنامه، قبل از آغاز رسمی طی مراحل آن پله ها و مراحل متعدد را پشت  سر گذ

مشرانو جرگه و ولسی جرگه شرکت )که عمده ترین آن دریافت تایید لویه جرگۀ مشورتی است، در آن جرگه شورای ملی 

داشتند و از قبل بطور عمده ضرورت و وجود چنین موافقت نامۀ را اصوالً مورد تایید قرار داده بودند مگر تایید مستقل 

تا حاال روند تکمیل و .  ونی موافقت نامه، به حکم قانون اساسی حتمییت داردشورای ملی برای پیمودن پروسۀ اصولی و قان

 .انعقاد موافقتنامه دقیقاً قاعده مند به پیش رفته است

ولی در حوزۀ امور شکلی موافقتنامه، بعضاً معایب کم اهمیتی نیز موجود است، که برخی از این نقیضه ها تا هنوز فرصت  

 :اصالح را خواهند داشت 

نحوۀ شماره گذاری بخش ها ، مواد، فقرات و بندهای موافقت نامه حایز نظم زیادی نمی باشند، دیباچه به حیث یا بخش پالن  _

شده است و این از آن جهت است که مندرجات دیباچه نیز جزء موارد اصلی سند محسوب شده و الزامی باشد، در این صورت 

 (دیباچه) حیث مقدمه بهتر بود، جوانب صرف توضیحی بخش اول به 

از سوی دیگر مواد سند، فاقد نمره گذاری . مجزا شده و سایر محتویات الزامی آن به صورت بخش اول تصنیف میگردید

عمومی اند که این نقیضه برای به خاطر سپاری مواد، فقرات و بند ها تشتت و پراگندگی را به وجود می آورد، به همین 

حفظ و تقویت ارزش ) ا مرتبط و بی ترتیب اند، بیشتر منسجم مینمود، اگرعناوین بخش دوم ترتیب عنوان گذاری بخش ها ن

تقویت نهاد ها و حکومت داری در )و بخش ششم ( انکشاف اقتصادی و اجتماعی)، بخش پنجم (های مشترک دیموکراتیک

ه بخش پیهم ردیف بندی می گردیدند، به اگر تحت یک بخش مرتبط و وابسته مرتب نه شدند، الاقل باالترتیب در س( افغانستان

هرصورت این نا انسجامی های شکلی شاید محصول تفاوت سلیقه های کاری دو طرف بوده باشد و یا گروپ یا گروپ های 

 .کاری مربوط چنان به جزییات و اجزای سند منهمک بوده اند که مجال توجه جدی به فورم عمومی را نیافته اند

به منظور توسعۀ همکاری و نظارت « دوجانبه»تدابیر و میکانیزم های تطبیق موافقتنامه، کمسیون : مبخش هفت« 9»در مادۀ 

بر پیشرفت های تطبیق موافقت نامه تشکیل خواهد شد و دیگر کمیتۀ اجراییوی مشترک ایجاد خواهد گردید تاچگونگی کار 

ه می باشند، رهبری نماید، اما در بارۀ روش یا گروپ های کاری دایمی صاحب نظران را که مؤطف به تطبیق موافقتنام

طرزالعمل مشخصی که ماهیت نظارتی داشته و توسط آن تباین ایفای عهد با نص موافقتنامه تحت اجرا قرار گرفته و به دوران 

که بی افتد، مطلبی گنجانیده نشده است، وظیفۀ نظارت از تحقق و تطبیق اصولی موافقتنامه یک امر حساس و جدی است 
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اگر در آینده انعقاد )اجرای صحیح آن بازگو کنندۀ چگونگی تحقق سند میباشد، بهتر خواهد بود این نکته در ضمایم موافقتنامه 

 .مرجح دانسته شود( یابد

شیوۀ »مطلب دیگریکه قابل تاًمل میباشد مربوط به مرجع حل منازعات ناشی از تطبیق موافقت نامه نامشخص بوده و صرف 

احکام نهایی پیش بینی شده است، بجا و به مورد  می بود اگر مرجع : بخش هشتم« 3»برای آن در مادۀ « کدیپلوماتی

رسیدگی به چنین منازعاتی یکی از نهاد های قضایی بین المللی، به همکاری صاحب نظران دیپلومات هر دو طرف تعیین 

 .میگردید

ومی با اهمیت میباشد، چگونگی ثبت و تسجیل موافقت نامه است، مورد دیگری که از نظر رعایت اصول حقوق بین الملل عم

گرچه بدون شک ثبت سند تحقق می یابد، ولی عرف بر آن است که از اجرای ثبت صریحاً در متن سند تذکر به عمل آید، 

ید و تکرار در واضح است که سند با ارادۀ راسخ رعایت تمام مندرجات منشور سازمان ملل متحد را برعهده گرفته و به تأک

 . چندین مادۀ سند آنرا خاطر نشان ساخته است، و این امر اطمینان به سند را بیشتر میسازد

 : منشور سازمان ملل متحد ذکر می گردد913و 911به منظور اهمیت موضوع در اینجا مواد 

عضای ملل متحد منعقد گردد باید در هر معائده  و موافقتنامۀ بین المللی که پس از انفاذ این منشور توسط هر یک از ا  -9

 .داراالنشاً ثبت و توسط آن انتشار یابد

این ماده به ثبت نرسیده باشد « 9» هیچیک از طرف های عهد نامه یا موافقتنامه های بین المللی که بر طبق مقررات بند  -1

 .«ه استناد جویندنمی توانند در برابر ارگانهای سازمان ملل متحد به آن عهد نامه یا موافقت نام

در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد به استناد این منشور و تعهدات » : منشور سازمان ملل متحد913و مادۀ 

 «.آنها بر طبق هر موافقتنامۀ بین المللی دیگر، تعهدات آنها به استناد این منشور مقدم خواهد بود

احکام نهایی خیلی سهل و آسان در نظر گرفته شده است که برای : هشتم بخش« 9»زمینه و امکان فسخ سند بر اساس مادۀ 

 جانب ما ظاهراً مطلوب به نظر می رسد اما نباید از خاطر دور بداریم که این ایاالت متحدۀ امریکا است

ل بیشتر مساعد که تقریباً بخش عمدۀ مکلفیت ها و وجایب پر خرج و پر مصرف را به عهده دارد، بناًء این سهولت برای مقاب

 .خواهد بود

موافقت نامۀ همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا با 

استحکامات نهایت دور اندیشانۀ ماهوی و شکلی آن، اطمینان خاطر را فراهم ساخته و دست اندرکاران افغان آنرا قابل تحسین 

 .نندعمیق ملی معرفی میک

 

  پایان 


