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  حقوقدان -اميرفيض

ور  ّ ص  ت ،اين تحرير ،ی توافق جامع نسبت به ايران ھستنگرانی ھا متوجه جريان اجرا              ِ بی ترديد بيشتر  
   .باشدتوافق جامع درايران بی مورد اجرای  ت ميکند که نگرانی نسبت به کيفي

سبت ن کلی يکطرفه بودن توافق ومخالفتھای ،بسادگی فھميده ميشود که ريشه نگرانی ھا ازابھامات زياد
   .نھاستآمريکا درخلف عھد وامثال آ، سوء سابقه به توافق جامع

**  

به مردان مجری قرارداد  وروشنی قرارداد وابسته باشد نکه به مفادآبيش ازکيفيت اجرای موافقتنامه ھا 
ن چيزی که مانع گرفتاری وبرخورد ودرنھايت توقف عمليات آدرايجاد يک ساختمان بزرگ  .مربوط ميشود

 شريک پيمانکاراست که يا درمنافع کار با ،ناظر و ھمراھی وھمفکری مھندس مشاور ،ميشود یساختمان
  .م رابرای پيشرفت کار الزم ميدانندھستند ويا بھرعلتی ھمکاری وتسلي

  ضرب المثل چاه ومنار

 مقدمات کارومامورين ويعنی اول  >اول چاه رابکن بعد مناررا بدزد< ضرب المثلی است که ميگويند 
   .را فراھم کن وبعد به اقدام دست بزن مسئولين کار

زم  را برای حل وفصل مھره ھای ال ميزی داشته وآکومتش تالش موفقيت شيخ حسن دقيقا ازابتدای ح
يع نقل وانتقال وس .انتقال قدرت ازجناح اصولگرا به اصالحيون فراھم ساخته است مسئله ھسته ای درکنار

سابقه زيرعنوان کودتای خزنده شيخ علی صورت شده است نشان ميدھد              ِ که درتحريرات   مامورين دولتی 
مريکا فراھم است آبی دردسرومطابق ميل مريکا وايران آتوافق بين  که تمام زمينه ھای الزم برای اجرای

وحتی ازاظھارات شيخ حسن ميتوان پيش بينی کرد که دولت شيخ حسن با شبکه وسيع رسانه ای وکمک 
را دارد و بصورت تفوق حقوق ايران درتوافق  رسانه ھای خارجی درتبليغ اجرای توافق جامع دست باال

  .نی نيز دست خواھد زد که زده استبليغات  جھاجامع به ت

 درحمايت ازتوافق جامعخارج ازکشور ازدانشگاھيان نفر  ٧٣ت تبليغاتی جديدی که حمايت ھم امروز فعالي
    .مريکا انجام يافتآ ھم ھفته قبل دراسرائيل و رکا که ھمين رانشان ميدھد  منتشرشده 

کنونی شيخ حسن را  يل که ھمين جبھهمريکا واسرائآطرفداران  ٨٨درجريان تظاھرات سياسی سال 
 را کنده نھاآانجام برنامه ھای خود نکنده بودند ولی شيخ حسن ھمه  یتشکيل ميدادند چاه ھای الزم رابرا

ولين زادی مسئآ تشکيل احزاب تازه ازمخالفين اصولگرايان و  .است وبقيه را ھم فرصت دارد که فراھم کند
ھمه وھمه مسائلی است که مشکالت توافق  )مريکا واسرائيلآبازان بخوانيد سرانتخابات اصالحگرايان (
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صال صدائی ھم شنيده نطور که اآحل وفصل خواھد کرد رجريان اجرا دمريکا وبه زيان ايران آجامع رابنفع 
  .نشود

شيخ حسن مجلس را درجريان مذاکرات وتوافق جامع قرارنداد وھنوز ھم که قسمت مھمی ازتوافق جامع 
. چھارم شھريور) خبر( اجرا قرارگرفته است مجلس ازدريافت نسخه توافق جامع محروم است درجريان

جريان  در ادرجريان حقيقت توافق جامع نگذاشته البته که مردم ر مجلس ومردم را ،دراين حال که دولت
   .استن آ مريکا خواستارآنطوربه جلوخواھد رفت که آنھم قرارنخواھد داد واجرای توافق جامع آاجرای 

  اظهارات شيخ حسن 
ن اشاره ميشود نشان ميدھد که کودتا درزمينه ھای کامال مفروش آ اظھارات شيخ حسن که به مواردی از

   .ممانعت ھا به پيش ميرود از بدور امکان و از

ن درشورای آارجاع توافق جامع به مجلس وبررسی وتصويب  از مخالفت شيخ حسن ودولت او 
ی وبيان کننده رفع موانع احتمالی بسيارضعيف ازس ن استآامنيت ملی که شيخ حسن رئيس 

    .مجلس ونشان اين است، مجلس که ازاصولگرايان تشکيل شده است خفه شود
نظارت  را از که شورای مزبورشيح حسن با نظارت استصوابی شورای نگھبان  شکارآمخالفت  
ت شيخ حسن درمقابل مھمترين موردی است که دول ،انتخابات خلع سالح ميکند امر دخالت در و

    .بزرگترين سنگر اصولگرايان ايستاده است

ک َ  شورای نگھبان ج  جناح  شود کارويا لق  متزلزل اگر اين جک ،داری ستون واليت فقيه استنگھ              
نظارت برانتخابات وکسب صالحيت کانديدا  . اينکه شيخ حسن گفته است امراصولگرا درايران ساخته است

خود شيخ حسن قراردارد نه شورای  نظر با وزارت کشوراست خيلی معنا دارد يعنی کليد انتخابات زير
 مھوری اسالمیپوزيسيون جاين چيزی است که تاکنون ھيچ رئيس جمھوری ادعا نکرده وحتی ا و نگھبان

   .نميديده نراآھم خواب گفتن 

ن به حساصول گرايان ورئيس مجلس نسبت به تھاجم شيخ جالب است اگرنگاھی به واکنش بسيارماليم 
نشان ميدھد که اصولگرايان کامال درجريان کودتای توافق  ،قانون اساسی داشته باشيمو شورای نگبھان

  .تاکدخدا چه خواھد کرد ن راه ميروندآ عصا با هودست ب ی ھستندمريکا وجمھوری اسالمآشده بين 

 مجلس -.ماده کنيمآبرای يک انتخابات سالم وباشکوه  اما فقط بايد زمينه رشيخ حسن گفت < 
 شورای نگھبان چشم است وچشم نميتواند کاردست را - ينده متعلق به يک حزب وجناح نيستآ

  ١. ميباشد وچرخش قدرت براساس صندوق رایتعيين سرنوشت بدست خود مردم  -بکند 

خواست اپوزيسيون  از جلوتر بسيار، ارمريکا بسيآمنصوب  و ماموراين قسمت ازاظھارات شيخ حسن   
پايه مستقراست يکی تجزيه ايران ودومی  دو . قطعنامه شورای تجزيه طلبان که برجمھوری اسالمی است

سرنوشت عبارت تعيين < ،تصدی ميکنند دولت او  نرا شيخ حسن وآزاد آ انتخابات ؛زادآانتخابات 

                                               
شورای «شايد نظر » شايد«با روشی که شيخ حسن درپيش گرفته است جا بيافتد » انتخابات آزاد«اگر اين بار برای بار دوم ادعای - ١

 ،استعفای برخیبا  تامين خواھد شد و شايد اين شورا به انحالل تدريجی خود برسد. » ی مشھور به تجزيه طلبانبه اصطالح مل
 ک-ح از آن ھم آماده شده است.مقدماتی 
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زبان رئيس شورا  >  ھمان است که بکرات ازکشوربدست خودمردم وچرخش قدرت براساس صندوق رای
  .ازسرمايه گفتاری رئيس شورا شناخته ميشود ،صنوق رایواساسا عبارت   شنيده شده است

 اھ ) ھمان است که دهشيخ حسن( >ماده کنيمآمابايد زمينه رابرای يک انتخابات سالم وباشکوه عبارت <
 عنوان شده فقط با اين جمله اضافی که (بخوانيد اعليحضرت) سوی رئيس شورای تجزيه طلبان از بار
  .>ن وظيفه شورا تمام استآ پس از<

  اپوزيسيون فلج 
 وست برابرند،ودراين نح مريکا برخوردارآازحمايت دو  ھرگرچه شورای تجزيه طلبان ودولت شيخ حسن 
ن قدرت اجرائی ندارد ولی شيخ حسن آ، که شورا ورئيس ولی اين تفاوت راھم نميتوان ناديده گرفت

. دراينصورت اين سوال مطرح است که ديگراپوزيسيون جمھوری اسالمی ودولت او قدرت اجرائی دارد
 )زيرا ھم دولت شيخ حسن قدرت اجرائی مشروع دارد (بنظرشورای تجزيه طلبان ؟چه معنا ومفھومی دارد
فنجان چه معرکه  اين موازی سازی فيل و . ديگرھدف گرفته است را زاد شوراآوھم خواست انتخابات 

  ؟اگرھدف لفت وليس مادی نباشد ،ای است

ن برعھده آ مينه سازیتصدی وزست مريکاآخواسته  ِ  بخش ديگر که تجزيه ايران ؛پاسخ روشن است
بقای شورای مزبور دررابطه با تجزيه ايران است نه انتخابات  و ،قرارداده شده استشورای تجزيه طلبان 

   .استشده نرا شيح حسن متصدی آزاد سالم که آ

   :سی نوشته است -بی –جمشيد برزگمھر مفسرسياسی بی 

 زاليه ھای پنھان اھداف غرب ازمريکائی برخی اآويه غرب وبه خصوص مقامات  َّ ر   ورد ازآدريک بر<
. ھمانطورکه جمھوری اسالمی برای مذاکره اھدافی را تعيين کرده ايران بيشترمشھود ميشود مذاکره با

برای مديريت جمھوری اسالمی  مريکا اھدافی راآغرب ھم به رھبری  )١)(بقای جمھوری اسالمیبود (
، !! ل کشوربعنوان يکی ازشاخص ھای انقالب) که جلوگيری ازاستقال٢مد نظرقرارداده بود( ان    ِ مھار   و

جلوگيری ازنفوذ بين المللی  ،شبکه حاميان غرب درايران وايجاد دودستگی درجامعه ايران ميباشد تتقوي
   )٣(نھاستآايران و جلوگيری ازتبديل شدن ايران بعنوان يک الگوی جديد سياسی ازجمله 

  مالحظات دراظهارنظرباال
ن بقای آ متمرکز دريک ھدف است و ،انطورکه درتحريرات قبل استدالل شدھدف جمھوری اسالمی ھم )١(

مذھب را درايران بزند  خوند وآاقداماتی است که ميتواند ريشه  از مريکاآ جمھوری اسالمی وخودداری
ديد . ديملت نه منافع ملی و ،چيزی که برای سيد علی مطرح است ھمين است و ،متزلزل کند نرا کامالآويا 

  ٢. ياد ھندوستان افتاد وازتوجه به ملت ومليت ابراز ناخشنودی کرد قبل بازز دورو که ھمين يکی

   ِ ور                ّ بدون ذره ای تص   ن اشاره شده است کامال وآباال به  تفسير که درمريکا آھائ  ) خواست٣و ( )٢(
ت اس تجزيه ايرانن آوتنھا يک کسری دارد و ،نماستمريکا نسبت به ايران خودآدرسياست کلی  ،خالف

                                               
ساله انگلستان ھم در اين امر گره خورده است و بھيجوجه حاضر نيست طبقه آخوند و مال از بين برود، ھمانطور  ۵٠٠نظر  - ٢

 ک-ه سرمايه گذاری ھم کرده است. حروسيه که در اين را



 حقوقدان -اميرفيض -موقعيت اجرايی توافق جامع                                                                            ۶از  ۴برگ  ٠٨/٢٩/٢٠١۵

 یزمائآھمان نظارت ھا وراستی  مريکاآ يابيم که وسيله اجرای خواستھایرممالحظه توافق جامع دبا  و
شورای نگھبان را درکليه اقدامات وتصميمات دولت دنبال  عمال کار که ،مدت دار درتوافق جامع است ھای

ق جامع مزاحمت اجرای تواف باامروز ملت ايران ازمزاحمت ھای شورای نگھبان مينالد  اگر و ،خواھد کرد
  .قانونی وببن المللی تلقی خواھد شد زمائی اقداماتآای تحت عنوان راستی ھ

مريکا بعد ازتوافق ھسته ای به آھدف ی بقلم مک کنس نوشت <شگزار در نترپرايزانديشکده ا 
نی >  يعتھران ونھايتا تغيير ماھوی سياسيت جمھوری اسالمی منجرخواھد شدتغييرسياست ھای 

عوامل کودتای اصالگرايان ( ،نآسته ای کليدی است که شيخ حسن به بھانه اجرای توافق ھ
  .) را درپی خواھد داشتمريکاآ

با سرمايه گذاری روی توافق مريکای جديد ھم نوشت <آرا موسسه مرکز امنيت  ھمين مطلب انترپرايز
   .>رايران بودھسته ای بايد به دنبال ايجاد اصالحات سياسی وحمايت ازفعاالن سياسی د

امه ئی جزء برنمريکاآنکه به استناد اسناد واعالمات شخصيت ھای آچرا مسئله تجزيه ايران با  = حاشيه

   :اينھا باشد دعلت ميتوان؟ نيامده است قای بزرگمھرآ نھاست درتفسيرآسياسی 

ن زيسيومحول اپو مريکا چند سال قبلآاين مھم يعنی تجزيه ايران بصورت يک ماموريت ازسوی  -١
ئيھا نفرت ايرانيان وحتی جمھوری اسالمی مريکاآ و ،ايران يعنی شورای تجزيه طلبان شده است

که  برای حفظ دولت شيخ حسن و بان کامال درکانجام اين ماموريت شورای تجزيه طل را از
نه تنھا صالح  اصالح طلبان است   پانديس جزءآشورای تجزيه طلبان بخش کوچکی درحد يک 

شيخ حسن مورد نفرت ايرانيان ا تقرارگيرد  ھم دربرنامه دولت اوه تجزيه ايران ندانستند ک
فدراتيو کردن است معرفی  رديف باالی کشورھائی که مخالف تجزيه و قرارگيرد بلکه ايران را در

  اخبار)( کردند
) بدنام کردن وترورشخصيت طرح ھنری برشتمريکا عليه تداوم سلطنت ايران (آپيرو سياست  -٢

اجرای طرح ھنری برشت است وميدانيم که برجسته  سر بی درد و شناآحضرت يکی ازاسباب اعلي
ترين اتھامی که ميتواند انسان رابه چاه بی اعتمادی واتھام بی وطنی سرنگون سازد ھمين 

ه ملزم ب انھم ازسوی کسی که ذاتا وقانونآ ؛فدراتيو کردن ايران است و جانبداری ازتجزيه کشور
باھدف تجزيه ايران وبدنام  با ھمکاری اسراييل مريکاآ. ارضی کشوراستوفاداری به تماميت 

ورد وبرای خالی نبودن عريضه مسئله انتخابات آکردن اعليحضرت شورای تجزيه طلبان را بوجود 
نبود حاکميت ملی  ھم گوشواره ساخت واال ھرنادانی ميداند که باوجود جمھوری اسالمی و زاد راآ

   .است ن مھملآزادی آصحبت انتخابات تاچه رسد به 

  ك سوالي كه جوابش با شماستي

زاد بدون شورای نگھبان وبراساس آاگرخواست شما منحصرا انتخابات  شما خواننده محترم اين تحرير،
به گروه اصالح گراھا به رياست شيخ حسن ميپيونديد ويا به گروه تجزيه طلبان خارج  صندوق رای باشد،

خواست کسانی اصال انتخابات نباشد وتجزيه کشورباشد به سراغ  اگر و ؟رياست رضاپھلویه ب کشور از
   ؟ن ميروند ويا شيخ حسنآشورای تجزيه طلبان ورئيس 



 حقوقدان -اميرفيض -موقعيت اجرايی توافق جامع                                                                            ۶از  ۵برگ  ٠٨/٢٩/٢٠١۵

سال باصطالح مبارزه درچه نقطه منحوسی افتاده  ٣۵نفس چنين سوالی گواھی ازفالکت ماست که بعد از
   .ايم که روبروی ما چنين سواالتی قرارميگيرد

  شيخ حسنبزرگترين دسيسه 

  .شيخ حسن درراه توافق جامع مجلس اسالمی است مريکا وآمعلوم قضيه اين است که بزرگترين مانع 

 اين مانع ازاينجھت است که قانون اساسی اعتباری خاص برای مجلس نسبت به قبول ويارد توافق جامع
    .قائل شده است ژانسآوھمچنين اليحه الحاقی 

ه سيدعلی است وبدون واھمه ويا گرفتاری اگرتوافق ادتحت انقياد وارالبته دراين ترديد نيست که مجلس 
ند چ رسيد  معھذا به اعتبار توافق جامع بتصويب خواھد اشاره سيدعلی لس اسالمی برود باجامع به مج

ت شيخ دول ،عيفی که احتماال نمايندگان مسائل ومواردی ازتوافق جامع را موشکافی وتحليل کنندصد ض در
وازھم اکنون مدعی است که توافق جامع نيازی به  د که توافق جامع به مجلس برودحسن وحشت دار

مجلس ندارد وبرخی ازاشخاص مانند عراقچی مدعی است که مصلحت نيست که توافق جامع به مجلس 
    .نست بررسی شود کافی استآبرود ودرھمان شورای امنيت ملی که شيخ حسن رئيس 

 ن حرفھای بيسابقه است آ از جامع به مجلس بروديست که توافق ادعای عراقچی به اينکه مصلحت ن
زيربنای توافق  ،توافق ژنونرا امضاکرده (آکسی که قرارداد راامضاکرده وخودش اعالم کرده که نخوانده 

   !باال ترازتکليف مقرر درقانون اساسی ميداند ) صالح مملکت راجامع محسوب است

مع رسيدگی حقيقی به توافق جاکه بلند کنی گربه دزده ميفھمد>  اچوب رضرب المثلی است که ميگويند <
خوب ميداند که چنين ادعائی دارد دراين  نراآوعراقچی  نھاستآ متھمينی خواھد داشت که عراقچی يکی از

  .، موقعيت خود اوست نه کشورادعای او مصلحت

  .مصلحت نيست که ازپرده برون افتد راز

 رس د وکه توافق جامع رابه مجلس نبر ندکشيخ حسن با کمک سيد علی موفق  ری ممکن است دولتبا
ن آرند وخالص کنند ولی گير ديگری ھم توافق جامع دارد که                                   ُ ايران را درھمان شورای امنيت ملی بب  

يحه ن الآتصويب اليحه الحاقی ويا پادمان انرژی اتمی است که درتوافق ژنو شرط شده که ايران بايد به 
   .محلق شود

ويب تص ميشود که اليحه الحاقی درسالھای قبل به مجلس رفته و نجا خود نماآ اشکال دولت شيخ حسن از
 بجای مجلس به بزنند و دور را مجلسنھا مانند قضيه توافق جامع آازه نميدھد که نشده لذا اين سابقه اج

که وکالی مجلس اعالم کرده اند  شورای امنيت ملی بروند خاصه که صورت جلسات مجلس نشان ميدھد
   .که بااليحه الحاقی کامال مخالفند

 و ،نجا که توافق جامع نميتواند بدون الحاق ايران به اليحه مزبور درمجرای  اجراقرارگيردآ بنابراين از
 گاه است و ازآايران نسبت به  اليحه الحاقی مجلس  مريکا به حساسيت موضعآخاصه  ۵+١نجا که آ از
 مريکائیآنھم درحدی که آ ،جمھوری اسالمی است ياور و يار مريکا درتوافق جامع شديدا ھمراه وآنجا که آ

ت رياس <اوباما بايد بعد ازمی نويسد: بلومبرگ  و ،ھا باراک اوباما را مدافع حقوق ايران معرفی ميکنند
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ابطه با توافق ر درعمل ھم حرفھای باراک اوباما در و ،ری کندمخالفان نظام ايران را رھب جمھوری ھم
مريکا درراه ھمکاری با شيخ حسن ورفع محظورايران آلذا   ،جامع ھمان است که شيخ حسن ميگويد

اليحه الحاقی سال  ٨درتوافق جامع به ايران حق داده شده که ظرف  ،برای مشکل تصويب اليحه الحاقی
   .درا درمجلس تصويب کن

 ی که اصال درتاريخ حقوق بيسابقه است که موضوعی بين دوکشورويا دوشخص طبيعی به اجرا درچيز
  .سال بعد امضا شود ٨ن آ مدار و يد ولی قرارآ

سال اين حضراتی که اکنون درمجلس ھستند  ٨ن است که درمدت آاين استمھال بسيارنوظھوربرای 
ودرھمين انتخابات پيش روی ھم اکثريت  وسابقه مخالفت با اليحه الحاقی دارند ديگردرمجلس نيستند

، فرصتی است که سال ٨د گرفت  ودولت شيخ حسن ورفسنجانی قرارخواھمجلس دراختيارسبزی ھا و
لحاقی رابه مجلس ببرد واگرھم ھرزمان جمھوری اسالمی تشخيص داد که اوضاع مناسب است اليجه ا

خاصه اگرمجلس  ،ب ضمنی محسوب استسال است اجراشده نوعی تصوي ٨چيزی که ا د مھم نيست زيرنبر
ون تصويب مجلس دولت حق اجرای توافق جامع ويا اسالمی وارد اين اعتراض بجا وقانونی نشود که بد

   .اجرای اليحه الحاقی را نداشته است

  

   

            

    

  

 


