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 جامع از اجراي توافق غآ
  حقوقدان -اميرفيض

 و . اين کارن کردگ کننده اجرای توافق جامع را معيھماھن آمريکاخبرھا حکايت دارد که وزارت خارجه 
به اين علت با دوماه تاخيرروبروشد که کنگره دوماه فرصت داشت تا نسبت  آمريکاتصميم وزارت خارجه 

 ،اعتبارقانونی نيافت ،آمريکاسيد ومخالفت کنگره رجامع اظھارنظرکند وچون دوماه مزبوربسربه توافق 
  .مدآبه مرحله اجرا در آمريکافورا توافق جامع ازسوی وزارت خارجه 

ھمينجا اين اشاره بجاست که توافق جامع ازھمان زمان که توافق ژنو اعالم گرديد ازسوی دولت روحانی 
 رد يا . واکنون بحث تصويب وه شده استبه اجرا گذاشت ازمجلس وياکسب اجازهبدون ارائه به مجلس 

تنفيذ اقدامات دولت روحانی نسبت به  ،روال وسنت مجلس نظر از .بحث بی موردی است توافق جامع 
توافق جامع به اعتبار  .دردستورکارمجلس قرارگيرد ميتواند ن که قبال اجراشدهآتوافق جامع وابعاد 

ن بی نتيجه آ جمھوری اسالمی باگرديده که مخالفت  ٢٢٣١ھوری اسالمی سند صدورقطعنامه موافقت جم
    .وازاسباب حقارت وندانمکاری است

  ره برروي گره فني  گ 

گره ازسوی افراد  ميتوان به مورد اضافه کردن اامع ربا متن توافق ج آمريکامخالفت اعضای کنگره 
   .وارد به گره ھای فنی تشبيه کردنا

 ن گره براحتی فشاروسنگينی بارآشخص فنی وگره شناس يک گره ساده به طناب وقالب ميزند که  يک
يکند م فکر نرا ندارد وآدم ناوارد وقتی گره را می بيند درک فنی وباحساب بودن آرا تحمل ميکند ولی يک 

ن  گره فنی بزند  کارمحکم آاگراوھم دو يا سه گره روی 
جامع مخالفت ميکند  قاين است که با تواف تر ميشود

   .ن زدآکه بھتراست چند گره ديگرھم روی 

ادعای لزوم گره ھای اضافی البته برخی ازسناتورھاھم 
ی ويا ه بھانه ای برای برخی تقاضاھا شخصراب

  .خود ساخته بودندناحيه ای  ماموريت 

 برتوافق جامع مستحکم و آمريکانقدر گره آبھرحال 
ست که کنکره تحمل کننده بارتوافق جامع بود وھ

ن آ بعد ازدوماه بگومگو نتوانست گره ای بر آمريکا
اضافه کند فقط مدعی شد بھتراست شرط شناسائی 

ن اضافه آزاد کردن زندانيان ايران ھم به آاسرائيل ويا 
  .که اينھا ھيچ ارتباطی به قطعنامه ھای شورای امنيت نداشت وکنگره ھم پيگيری نکرد ؛شود
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   آمريكاپيروزي 

ھمانطور که درتحريرات سابقه پياده شد توافق جامع بی سابقه ترين وکم ھزينه ترين راه برای تسلط 
بدون جنگ وتحمل مخارج سنگين وازدست دادن  آمريکا. اين مھم که  دولت برايران است آمريکاوسلطه 
ه برابروسعت عراق نھم با تجربه عراق يک کشوری رابا سآاتھامات بين المللی مواجه با و خود جوانان

ی ئآمريکاورد ازديد ھيچ آدرحيطه اقتدارخود دربا مذاکره  ميليون جمعيت ومنابع بی کران گارونفت ٧٠و
   .وحتی ھيچ انسانی به دورنيست

ه بوددردھه ھای گذشته  وايران آمريکاھا بلکه ھمه مردم دنيا که شاھد گذرھای سياسی  ئیآمريکانه تنھا 
 که درعين اينکه قالده سنگينی رادرک ميکنند آمريکاجمھورسياه پوست الغراندام ورد اين رئيس آدست ،اند

 آمريکاقائی آ سخت مايل به نوکری خود وبه گردن جمھوری اسالمی انداخته است معھذا افرادی که 

وحکومت ايران با تائی وتدبيرالزم بسوی يک   ھستند راھم درمناصب قدرت حاکميت ايران نشانده است

نکی ناگھان باوقبل ويا بعد ازانتخابات (واسرائيل درحال شکل گيری است   آمريکاوھمکاری با  دست شدن

اجرائی شدن  و پرده نمايش کشيده خواھد شد سيد علی خانمه يافته و سر بازی دو )مد خواجه مردآبر
   .شنا خواھد شدآورد واقعی وحقيقی توافق جامع آودنيا با دست شکارآرنامه دولت شيخ حسن ب

رخيزند ب و و يا درک نکنند بينندنھا نآعالئمی را که مامی بينيم  مگرديوانه ويا کور است آمريکاکنگره 
  ؟توافق جامع را متوقف کنند و

نھا داده شده آنھا ووعده نابودی آوسوزاندن پرچم  آمريکابراسرائيل و/گسی وچند سال است شعارمر
يعنی ھمان شيطان بزرگ ميشود کدخدای محترم که  آمريکا ،است يکباره بموازات اسارت توافق جامع

 ريکاآمبوسيله ھمين دولت شيخ حسن دست نشانده سال نويھوديان  –حافظ منافع ايران شناخته ميشود 
 يرغ به شورای نگھبان وصله بی ارزشی و -استدعا گرديدوازخدا بقای اسرائيل  تبريک گفته شد ديروز

. ديريازود علی ميماند يک تسخيرشده وميشود ،نتخاباتی يکھای ا. تمام برجالزم بودن زده ميشود
  .؟ اگرکم است غربيلش کندکم است آمريکايا اين موفقيت برای آ )سيد علی( حوضش

ئی نوشت آمريکانچنان ازتوافق جامع حمايت مشترک ميکنند که يک روزنامه آشيخ حسن واوباما 
 درست >) مسابقه گذاشته اندبخوانيد اسارت ايرانروحانی با باراک اوباما درطرفداری ازتوافق جامع (<

 ،، شيخ حسن ھم با کلمات سبکايران حمله کرد توافق با ئیآمريکا ھمان تاريخی که اوباما به منتقدان
 ھيچکس نميتواند بگويد<گفت . او درمعرکه گيری ديگری منتقدان توافق جامع را تحقير کردايرانيان 

خواھد فھميد که چگونه  آمريکااوباما ھم گفت ملت  .>ملت ايران نيست برجام منطبق با عظمت وعزت
 توافق د ّ ر   گرو در را آمريکا. اوباما اعتبارسياسی جھانی امنيت جھانی با توافق جامع تامين شده است

ب وھوائی ايران وخشکسالی را به توافق جامع مربوط آجامع اعالم کرد وشيخ حسن ھم رفع مشکالت 
 نخواھم گذاشتن اين است   <آھم دارد و !وفراموش نشدنی !وباالخره شيخ حسن يک جمله تاريخی !کرد

ه ک  است نخواھم گذاشت، درکالم تاريخی بودناميد اين ملت رايک عده افراطی بخواھند ضربه بزنند> (
زمائی آان راستی برملت ايران تحت عنو آمريکااميد ملت ھمان حاکميت  -شيشکی تعريف پيدا ميکند  با 

  )است
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   آمريكاايران گرفتاردرچنگال تسلط 

اھد خو ، سياست وارتش ونفت ومجلس ايران را به انقياد خود درزمائی ھمه اقتصادآبا حق راستی  آمريکا
  .ويداين را فقط اين تحرير نميگ )مرگ ميخواھد برود گيالن آمريکابقول معروف ( وردآ

وقتی يک کشوراينگونه تحت نفوذ سياسی قرارگرفت < :مع سپاھيان گفتسيد علی خامنه ای درج **

  >ن کشورطبق اراده مستکبرين خواھد بودآحرکت وجھت گيری ھای 

   :روز) گفتديشھريور( ٢٧مشاورفرمانده سپاه  در ،حميد رضامقدم فر **

نوان يک ذھنيت برای ن بعآ        ِ                                                         اولين وي ژگی نفوذ اين است که دشمن ازمذاکرات ھسته ای بھره گرفته واز«
  »رسيدن به اھداف خودش استفاده کند

البته که  ؟روند کارواظھارات شيخ حسن حالت تضاد را پيش نمياورد يا اظھارات درست سيد علی باآ
  .يخ حسن اين ظاھرسازی ھارا مجاز ميداردوش آمريکاد ولی توافق زيرپرده ورآمي

  تاثيريارگيري درارتباط خارجيان 

برگرده روحانی سوارشد  نخستازھمان روز ؛مدآنھم مخفيانه به ايران آ ،فارلن سه روزمک  
بافت سياسی حکومت را با خواست  )روحانی تافته جدابافته استوھمان سواری که با عبارت (

زمائی ھمه گونه آراستی  سال  به بھانه  ٢۵ آمريکانيد با اينکه پيوند زد اين را مقايسه ک ريکاآم
شکارا آنھم نه پنھانی بلکه آ ؛درامورايران را داشته باشد ،الزمی که خود ميخواھد تاختيارا

  .وبموجب عھدنامه بين المللی
گواه است که بسياری  آمريکااسناد سفارت  ،نکه تماس با خارجيان جرم بودآ با ۵٧قبل ازشورش 

نه با کارمندان سفارت زادی ميدانستند محرماآازايرانيان که خودرا وابسته به جبھه ملی ونھضت 
   .درتماس بوده اند

ساليوان درکتابش  ازموضوعی بنام حلقه دورسفارت ياد کرده که درميھمانی ھا ايرانی ھا حتی  
 در را خودرخت کنی  درر وتاھی مانند حضودرفرصتھای ک ،ھوشنگ انصاریکسانی مانند 
  .قرارميدادند آمريکااختيارسفير

 طرف قرارداد ميشود واين يک امرطبيعی است و         ِ کشورمقتدر  اصوال قراردادھا سبب زمينه نفوذ  
 ١٣٢٧درسال  آمريکاباب نمونه قراردادی که دولت ايران با  از .ن بسياراندک استآ استثنای بر

شت گن انآن که مورخين به آ، يکی ازنتايج ملموس معروف گرديد ۴د اصل امضا کرد وبه قراردا
بود که عمال سايه  اصل چھاردرالبالی اجرای قرارداد درايران  آمريکاگذاشته اند گسترش نفوذ 

 تشويق دولت –را درامورسياسی واقتصادی ونظامی ايران ميتوان ديد  آمريکاسترش نفوذ اين گ
ئی به ايران برای آمريکااعزام مستشاران  –ئی آمريکاايران به معاھدات نفتی باشرکت ھای 

ئی راميتوان بخشی ازاثرات آمريکاواردات  افزايش –کارھای صنعتی وساختمانی وراه سازی 
  )۵٢اياالت متحده وجنگ سردصفحه  –کاتم ريچارد (                       .دانست ۴اجرای اصل 
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 میرس فراھم کردن يک زمينه قانونی و درتوافق جامع زمائیآاين نمونه ھا نشان ميدھد که برنامه راستی 
  .امری عادی واداری نشان دھد ،را با ايرانيھا وبرعکس نھاآست که تماس آمريکابرای 

  اجراي توافق جامع هماهنگ كننده  

بالفاصه درسررسيد مدت اختيارکنگره برای اظھارنظردرباره توافق جامع  آمريکاقای کری وزيرخارجه آ
توافق ماھنگ کننده اصلی برجام (رابعنوان ھآمريکااستيون مال ازاعضای وزارت خارجه  قایآفورا 
  ١ .ستيون مال چنين اعالم شده استقای اآوظيفه   .) معرفی کردجامع

ه ھست توان گامھائی که برایبايران  وظيفه ھماھنگ کننده اصلی برجام اين خواھد بود که مطمئن شود<
   >ازھرمرحله برخواھند داشتپس  را ھا تحريم آمريکاومتقابال شرکای ؟ پايبند ميماندای اش تعھد کرده 

  ابزاركارهماهنگ كننده 

اوپی  ومحدوده اختيارات ميتوان به سطح اقدامات ماموروسابقه خدمت ومقام معموال ازابزارواختيارات 
  :آمده کننده توافق جامع درماموريت ھماھنگ .برد

، دادگستری ودفاع ، تجارتلی، امنيت داخ، انرژی، خزانه داریھمکاری متقابل وزارت خانه ھای خارجه
                  قای استيون مال خواھد بودآدرکنارسازمان ھای اطالعاتی وامنيت وکميسيون ھای قانونی ازوظائف 

  )قای کریآزبيانيه گرفته شده ا(

امنيتی  ازمان ھای اطالعاتی و، دادگستری وسمالحظه ميکنيد که تمام وزارت خانه ھای دفاع امنيت داخلی
ھم بشود ھمه وسائلی  تازه نچه ھست زائيده قانونآوکميسيون ھای قانونی که ممکن است عالوه بر

واقع تمام  که درھستند تا مطمئن شوند که ايران به تعھداتی که دارد عمل کرده است يعنی اين ابزارھا 
زمائی است که وزارت آبرای اثبات راستی ت سآمريکاقدرت نظامی ومالی وسياسی واطالعاتی وجاسوسی 
   .امورخارجه در اجرای توافق جامع  بکارگرفته است

ش تمام مکالمات تلفنی مردم دنيا را کنترل يا اين ھمه نيرو برای کشوری که با تکنولژی ھای پنھانی خودآ
نھم آائی ايران زمآراه ھوا برکوچکترين تحرک انسان ھا درزمين اشراف دارد برای راستی  از ميکند و

   !.ن تسلط کامل برايران استآزمائی پنھان است که آسال الزم است ويا کاسه ای زيراين راستی  ٢۵بمدت 

ن روش را ه اساس توافق جامع راشکل ميدھدئی کزماآ اھميت راستی قای کریآ، بيانيه تصورميکنم که
   .اگرخواننده اين تحرير نامی بھترازاسارت نامه يافتند درخوشحاليشان ماراھم شريک بدانند ؛ساخته باشد

                                               
١ - Stephen D. Mull  پيش از آن از سفير آمريکا در لھستان بوده و   ٢٠١۵تا  ٢٠١٢نوامبر  ٨دنيا آمده است. او از  ١٩۵٨آوريل  ٣٠در

در دوران  ٢٠٠٨ تساگو َ  ١١تا  ٢٠٠٧ژانويه  ١١، و از  ٢٠١٢منشی ومعاون ويژه وزارت امورخارجه بوده است.تا اکتبر  ٢٠٠٩جون  ٢١
سفير آمريکا در  دوران بوش) ( ٢٠٠۶جون  ١۶تا  ٢٠٠٣آگوست  ٢۶از   ھميار ومشاور وزير امورخارجه در  امور نظامی بوش جورج دبليو

  ک-ح بوده است. ليتوانی
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  زمائي درعراق آسابقه راستي 

الگوی گروه بازرسی عراق است که بموجب موافقت نامه ای به  درتوافق جامع  زمائیآبرنامه راستی 
   .عراق تحميل شد

ن يافتن حقيقت پيرامون برنامه ھای جنگ آوماموريت  متخصص  عضو ١۴٠٠ه مزبور دارای گرو
دولفر معروف است  که بنام گزارش  ٢٠٠۴انتشارگزارش اين گروه درسال  ،افزارھای کشتارجمعی بود

   .نشان داد که عراق دارای سالحھای کشتارجمعی نيست

 ئی انجام يافت ميتوان اينھاآمريکابل برمر) ر( ) که زيرنظزمائیآراستی ازاقدامات گروه بازرسی عراق (
بيکارشدن  –فرمانده ارتش عراق  ٣٠٠کشتارويا فرارکردن  –کشتارفرزندان صدام  –را نام برد 
ترور  – ھزارمعلم مدارس ۴٠ازسربازان ارتش عراق ونيز ازکاربيکارشدن  ١٠٠،٠٠٠تا  ٨٠،٠٠٠

  .وووودانشمندان ھسته ای عراق 

، استيون مال ازسوی وزارت خارجه ای اجرای بازرسی عراقبر ئی آمريکاجای ھمان پل برمر امروز ب
  .) برگزيده شده استزمائیآراستی برای بازرسی ھای ايران ( آمريکا

  قابل توجه سپاه پاسداران  

سپاه پاسداران وجامعه معلمان که تاکنون 
خامنه ای                           ِ بيعت خودرابا جمھوری اسالمی  

اند ھمانند ارتش عراق که پيوند  حفظ کرده
وفاداری با صدام راداشت اولين ھدف 

زمائی خواھد بود وھمان برنامه آراستی 
ن نسبت آاجرائی عليه ارتش عراق وسران 
 مد مگرآبه سپاه پاسداران به اجرا درخواھد 

نکه سپاه درکناردولت روحانی به نوکری آ
  .يدآدر آمريکا

  نان باگت به جان کری تعارف ميکند!دی. مال استيون   

  مقايسه اجمالي 

ئی ھمسان و ھماھنگ است يعنی ھردو آمريکای زمائآوھيئت راستی  اشتراک ماموريت بازرسان عراق
 زمائی ايران با گزارش بازرسان عراق بسيارآورد راستی آاما مقايسه اجمالی دست ؛حقيقت يابی است

دت م ن جناياتی که بوسيله بازرسان عراق صورت گرفت فقط ظرف يکسالآزيرا  ؛وحشتناک خواھد بود
کينه با ايران را نداشت وعراقی ھا يک ھزارم دشمنی با عراق  آمريکانکه آوديگر  !سال ٢۵بود نه 

   .وای به ايرانيان ،ن شد سرنوشتشانيوا ئيھا نداشتند آمريکاجمھوری اسالمی را با 
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که مدعی است توافق جامع برمبنای بی اعتمادی به ايران وفقط براساس راستی  آمريکاکشور از ياآ
 باقی است ميتوان انتظار آمريکابا جمھوری اسالمی ھم درمقام کينه توزی ودشمنی مائی است ومتقابالزآ

  ؟راداشت آمريکاانسانيت ومردمی بودن از

ملت بزرگ ايران اين شيطان بزرگ رابيرون کرده ونبايد بگذاريم دوباره < :درحاليکه سيد علی  ميگويد
   شھريور) ٢٧(                                                 >       نبايد اجازه دھيم نفوذ پيدا کند ،برگردد

  زمائی نخواھد کرد؟آمد وسوء استفاده ازحق وحقوق راستی آرا مترصد برنامه ريزی دقيق وکار آمريکا

   .حتما خواھد کرد

  

   

  

  

  

  

 


