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  و استراتژي مذاكره با آمريكا تحريم ها

  چكيده 

انجام مذاكرات آنقدر اهميت دارد كه در حال . اكثر تصميمات بشري با مذاكرات في مابين حل و فصل مي شود 
البته اين به منزله حذف ساير . حاضر روش مذاكره و انجام مذاكره بعنوان يك رشته دانشگاهي درآمده است

شود، راه  ه براي حل وفصل مسائل استفاده ميبلكه وقتي از ابزار مذاكر. ابزارها براي رسيدن به هدف نيست 
 روشهايو تا كنون مذاكراتي موفق بوده است كه مذاكره كنندگاني زبده  . دارند اي ديگر نيز مد نظر قراره حل

  . رسيدن به اهداف انتخاب شده اند كارآمد ديگر براي

در حال حاضر يكي از مشكالت كشور تحريم هايي است كه آمريكا و همپيمانان غربي آن به بهانه موضوعات 
ولي اگر . راه حل هاي زيادي براي رفع اين مشكل پيشنهاد شده است. هسته اي بر عليه كشور ما وضع كرده اند

مانع اساسي  در مقابل مذاكره با كشور . مذاكره هم در كنار آن قرار گيرد، برداشتن تحريم ها آسانتر خواهد بود
در اين . براي قطع رابطه داليلي از دو طرف عنوان شده است. ساله اين كشور با ايران است 34آمريكا، قطع رابطه 

  . نوشتار سعي كرده ايم داليل قطع رابطه تحليل و راه حل هايي براي انجام مذاكره پيشنهاد شود

قسمت اول به انواع و اقسام تحريم هاي اعمال شده بر عليه ايران اختصاص  .كتاب به سه قسمت تقسيم شده 
ديت در درآمدهاي كه از نوع ايجاد محدو 1357-  80 تحريم هاي اوائل  انقالب. حريم ها سه گونه بوده اندت. دارد

تهديد نظامي  سياستاز اين سال به بعد . تغيير كرد 1380اين تحريم ها از سال . بود ارزي حاصل از فروش نفت
 عي آمريكايي بر طبل حمله نظامي بهو ساير رسانه هاي جم ها مسئوالن، روزنامه .ايران در دستور كار قرار گرفت

بانك مركزي، دارو و ساير  تحريم، 1390از سال  .عوض شد 1390از سال اين سياست هم  .كشورمان كوبيدند
آمريكائيها هدف از تحريم ها . مايحتاج اصلي ملت ايران مورد تحريم بي رحمانه كشورهاي غربي قرار گرفته است

حوادثي كه در دو سال اخير اتفاق . ندايران عنوان كردرا انزواي اقتصادي و براندازي حكومت هاي مردمي در 
حمله نظامي و . خود دست يابند از پيش تعيين شده اهداف وانند به كه آمريكائيها نمي ت افتاد مشخص شد

راق آمريكا در افغانستان، سومالي ، ع. دخالت نظامي و سياسي آمريكا در همه كشورها با شكست روبرو شده است
 منفعتي براي بر اقتصاد آمريكا تحميل و هيچاين دخالت ها هزينه بسيار بااليي . و ليبي دخالت نظامي كرد

شده كشورها آن  تر شدن وضع  وخيم از طرفي دخالت نظامي در ساير كشورها باعث . است نداشته ئيهاآمريكا
اخيراً موضوع . بطوريكه اين كشورها از زمان حمله آمريكا به اين طرف هيچ روز خوشي را سپري نكرده اند . است

 نرمش قهرمانانه ،ي نتيجه بخش بودن مذاكراتبرا. مذاكرات ايران و آمريكا از طرف آمريكائيها عنوان شده است
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هر چند تا كنون براي نرمش قهرمانانه مصداقي عنوان نشده است ولي در اين . عنوان شده استاز طرف ايران 
  .كتاب سعي شده تا مصاديقي براي آن عنوان شود

يكي از كشورهاي طرف چون آمريكا، . با كشور آمريكا مذاكره شده است  5+1مذاكرات قبل از اين در قالب 
تا كنون از مذاكرات محرمانه  با توجه به اينكه. بصورت محرمانه بوده است نجام شدهمذاكرات ا. ه استمذاكره بود

پيشنهاد . هنداشتبه همراه هيچ سودي براي مردم ايران مذاكره اين روش لذا . نتيجه ملموسي حاصل نشده است
، بطوريكه اگر طرف مذاكره كننده درخواست غير منطقي داشته باشد بتوان شده محورهاي مذاكرات علني باشد

  . با رسانه اي شدن درخواست غير منطقي با آن مقابله كرد

در اين قسمت . تحريم كشور ايران مورد تحليل قرار گرفته است در قبالدر قسمت دوم موضع كشورهاي مختلف 
در اين  .بررسي قرار گرفته است ه، اسرائيل و آمريكا موردعربستان ، قطر، تركي موضع كشورهاي هند، چين،

در براندازي حكومت دكتر مصدق و دخالت در  روشك نيادخالت  ،آمريكا ابعلت قطع رابطه  نيرتمهمقسمت 
انگيزه دولت آمريكا براي كودتا بر عليه حكومت هاي انتخابي ايران تضاد منافعي است كه . كودتاي نوژه بود

هر . دنراد و هتشادمايه داران نفتي جمله سر مردم ايران با  سرمايه داران بين المللي از يبحكومت هاي انتخا
چند اين تضاد منافع هم اكنون نيز از بين نرفته است، ولي بدليل اينكه هم اكنون دولت آمريكا قادر به هيچ گونه 

ريكا از اعمال تحريم ها در ضمن هدف دولت آم. كودتاي منجر به براندازي ، اقدامات نظامي و سياسي نيست
 نيا رد .مي تواند در دستور كار قرار گيرد ي  مذاكرهاز انزواي اقتصادلذا براي خروج . انزواي اقتصادي كشور است

 داجيا اب تفلاخم ليلدب روشك ود نيا .تسا هدش يسررب ناريا ميرحت زا ليئارسا و ناتسبرع عضاوم تمسق
 نانآ ياهدرگش تمسق نيا رد .دننك يم ينابيتشپ ناريا ميرحت زا ،هقطنم ياهروشك رد يساركومد ياه تموكح
  .تسا هدش داهنشيپ نانآ لامعا يزاس يثنخ تهج يياه لح هار و يسررب

در اين . كاهش و حذف تحريم ها مورد بررسي قرار گرفته استمذاكره براي در قسمت سوم ، استراتژي هاي 
. اول همه كشورهايي كه به نوعي با ايران در رابطه هستند. ه اندقسمت كل كشورها به سه دسته تقسيم شد

در اين كتاب  .تساقرار گرفته بررسي  موردآمريكا  ه دوم كشورهاي اسالمي و در آخر استراتژي مذاكره با دست
رسيدن ملت بلكه با ارائه راهكارهاي مختلفي . يستسته اي ايران نناديده گرفتن حقوق ه ،هدف از  اين مذاكرات

  . شده است پيشنهاديران به حقوق هسته اي خود و رفع تحريم ها ا

 يتقو هكلب .تسين اه ميرحت زا يشان روشك يداصتقا تالكشم همه هك هدش يريگ هجيتن باتك ياهتنا رد
 ات دننك عضو روشك هيلع رب يياه ميرحت ،دندرك عيس يربغ ايرهشوك تفاي ايشفزا كشور يلخادشكالت م
 رگا. ودش صلف حل وي يشترب دتيدجا ب يلخاد تالكشم ،هدش داهنشيپ اذل .ودش ديدشت يلخاد  تكالشم
   .دشو يم وغل اه ميرحت  ،دوشن هداد مه يزايتما هنوگ چيه هك يا هركاذبا م ودش حل يلخاد تالكشم
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  انواع و اقسام تحريم هاي اعمال شده بر عليه ايران: اول  قسمت    

  تاريخچه تحريم ها و انواع آن 

سپس به تحريم ها  .اين يادداشت ابتدا تاريخچه اي از تحريم هاي اقتصادي بر ضد كشور ايران ارائه مي گردددر 
در انتها به مفهوم نرمش قهرمانانه و روش . و اهداف و بهانه هاي كشورهاي مقابل براي تحريم اشاره شده است

  . پرداخته شده است 5+1مذاكره با گروه 

ولي نوع  تحريم هاي اعمال شده در اين . سال گذشته هميشه مورد تحريم بوده است 34كشور ايران در  طول 
دوره اول از سال  .مي شودبه سه دوره تقسيم  ،بنظر مي رسد، تحريم ها از لحاظ نوع. ير يافته استسالها تغي

  . به بعد است 1390و دوره سوم از سال  1390تا سال  1380دوره دوم از سال  1380تا  1357

   1380تا  1357تحريم هاي دور اول در سالهاي 

كشورهاي آمريكا و هم پيمانان غربي آنها ساده ترين روش  ،تحميليجنگ در ابتداي انقالب اسالمي و سالهاي  
هدف  ،حاصل از فروش نفتدرآمدهاي ارزي  كاهش در اين روش،. تحريم بر عليه كشور ايران را انتخاب كردند

ه ابتدا كشور عربستان ميزان استخراج نفت خود را افزايش و قيمت نفت را ب نيل به اين هدف، براي. گرفتقرار 
پااليشگاه ها، لوله : نفتي مانند و اقتصادي يزير ساخت ها ،از طرف ديگر با تحميل جنگ. دالر رساند 10متر از ك

مهمترين  .قرار گرفت كشور متخاصم عراقنظامي حمالت  نفتي هدف و ساير تأسيسات ، چاه هاهاي انتقال نفت
دولتمردان آمريكا ، هم پيمانان غربي  و در طي سالهاي جنگ . هدف از جنگ، حذف درآمدهاي نفتي كشور بود

هر چند آنها . كشورهاي عربي طرفدار آمريكا، بصورت همه جانبه از صدام حسين بر عليه ايران حمايت كردند
هيچ گاه ميزان . با تدابيري كه در آن زمان اتخاذ شد سعي زيادي در حذف درآمدهاي نفتي ايران كردند ولي

  .ر نرسيددرآمد هاي نفتي ايران به صف

تغيير امكان باعث شد تا  وضوعاين م .روهاي فعال كشور در گير جنگ بودقسمت اعظم ني از طرف ديگر
در آن  ،حاصل از صادرات غير نفتي ارزي هايو كسب درآمدغير نفتي هاي توليد براي افزايش صادرات  بنيان

ابتدا دارو و مايحتاج  ،بدست مي آورنده درآمد كمي ك نندگان كشور سعي مي كردند بااداره ك. دوزمان فراهم نش
اير كاالها لغي باقي مي ماند به خريد سسپس بقيه پول را به خريد تجهيزات جنگي و اگر مب. اوليه را فراهم كنند

  . آن هم به مقدار محدود اختصاص مي دادند
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مواد غذايي هم بصورت . ولي مشكل دارويي وجود نداشت. در آن سالها لوازم خانگي در كشور بسيار كمياب بود
كارخانجاتي كه وابستگي بيشتري به خارج داشتند تعطيل و كارخانجات ديگر هم بنا . كوپني به همه مي رسيد

  . به درجه وابستگي ارزي آن كما بيش به فعاليت خود ادامه مي دادند

با پايان گرفتن جنگ تحميلي، تا چند سال عربستان سعودي توانست قيمت نفت را در حداقل خود نگهدارد ولي 
باال گرفتن تقاضاي جهاني براي نفت و پايين آمدن توان استخراج نفت عربستان سعودي،  به بعد با 1380از سال 

  . به يك باره قيمت نفت افزايش يافت

   1390تا  1380 تحريم هاي دور دوم ، سالهاي

 نيز مسئولين كشور. به تبع آن درآمد ارزي كشور نيز افزايش يافت. شروع شد 1380افزايش قيمت نفت از سال 
اجراي برنامه توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ، روند سازندگي در كشور را شتاب با 

 درآمدهاي ارزيبر درآمدهاي حاصل از فروش نفت ، عالوه با توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي . بخشيدند
، ارزي بطوريكه در اين سالها، سياست تحريم درآمد. نفتي  نيز افزايش يافتحاصل از فروش محصوالت غير 

سياست تحريمي خود  غربي ها بخصوص كشور آمريكا از اين سال به بعد در. كارآمدي خود را از دست داد
متعاقب آن كشور عراق نيز توسط . به اشغال آمريكا درآمد افغانستان كشور 1382در سال . تجديد نظر كردند

تهديد  ،در اين زمان رئيس جمهوري آمريكا با محور شرارت خواندن ايران. نيروهاي چند مليتي اشغال شد
  .در دستور كار خود قرار دادات و واردات كشور از طريق نظامي، صادر

مطالب روز مره مسئولين، روزنامه ها  تهديد به تخريب زير ساخت هاي اقتصادي تهديد مداوم به حمله نظامي ، 
و دولت آقاي  1384تا  1380در اين دوره آقاي خاتمي در سالهاي . بودآمريكايي و ساير رسانه هاي جمعي 

ست، تجزيه و تحليل، موفقيت و يا شك .بعهده داشتندمسئوليت كشور را  1388تا  1384احمدي نژاد سالهاي 
طرف كشور آمريكا تحريم هايي كه از دولت، به مقاالت ديگري واگذار و تنها به نوع سياست هاي داخلي اين دو

حاكمان . ندبود روبروسايه جنگ و تهديد بر اقتصاد كشور  بادو دولت  هر. مي پردازيم تحميل شدهبه ايران 
ين كشور بجاي رفع مشكالت ين فضا توان مسئولدر ا. آمريكايي كشور ايران را محور شرارت قلمداد كرده بودند

در اين مورد هر دو دولت با مشكل يكساني . تهديد هاي جنگ بود بيشتر معطوف به رفع و يا كاهش اقتصادي،
احمدي نژاد بر پاسخ گويي آقاي ولي نحوه برخورد دولت آقاي خاتمي بيشتر بر رفع تنش و دولت . روبرو بودند
بطور كلي هر دو دولت با عدم ثبات اقتصادي ناشي از تهديد هاي خارجي روبرو . استوار بود تهديدهامتوازن به 

    . پايدار را با مشكل مواجه مي ساخت بودند كه اين موضوع ميزان سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي
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لت ايران، آمادگي همبستگي و همدلي بي نظير م ظامي آمريكا در عراق و افغانستان از يكطرف و با عدم توفيق ن 
موضوع حمله نظامي به تأسيسات اقتصادي  ،لت ايران از نيروي هاي نظامي كشورنيروهاي نظامي و پشتياني م

به عبارت ديگر از اين سال به بعد بايد اين . ً از دستور كار كشور آمريكا خارج شد كال 1390ايران در سال 
كشور آمريكا در هيچ شرايطي قادر به حقيقت را بعنوان يك اصل سرلوحه سياست و كارهاي خود قرار دهيم، كه 

انجام هر اقدامي  ي محدود، اعمال فشار به افكار عمومي از طريق رسانه هاي خود وياحمله نظامي ، عمليات نظام
اگر آمريكائيها در جايي گفتند كه تمامي گزينه ها در مورد ايران بر . نيست ،در داخل كشور ايران براي بي ثباتي 
چون دولت آمريكا . نها قرار نداردبايد اين را بدانيم كه قطعاً سه گزينه فوق الذكر در دستور كار آ. روي ميز است

  . قادر به انجام چنين كارهايي در مورد ايران نيست

موفقيت مسئولين ايران در اين زمان باعث شد تا  طي اين دوره، درآمد ارزي  حاصل از فروش نفت كشور ايران 
از صادرات غير نفتي هم به  درآمد ارزي ناشي. ميليارد دالر افزايش يابد 100ميليارد دالر به بيش از 10از سالي 
  .ميليارد ريال برسد 40باالتر از 

كامالً از بين رفت و  موضوع  ،به بعد موضوع تأثير گذاري تهديدات خارجي بر ثبات اقتصاد داخلي 1390از سال 
  .  به تاريخ سپرده شد ايران، اثرات تهديدات نظامي كشورهاي خارجي بر اقتصاد

 به بعد  1390تحريم هاي كنوني از سال

 1696با تصويب قطعنامه ) 1385( 2006هر چند اين تحريم ها از سال . حريم هاي كنوني متفاوت استت
در . شروع شده است 1390يا  2011شوراي امنيت شروع شده است، ولي تحريم بانك مركزي و داروها از سال 

و در  واردات و صادرات به ايران نداشته باشند شور هاي غربي سعي دارند در درجه اولك آمريكائيها و اين روش
ديگري كه با ايران مراودات تجاري دارند را با جريمه و مشكل  م سعي مي كنند كشورها و شركت هايدرجه دو

قرار تحريم  در فهرست باشد، بانك مركزيت كه همان امهمترين عامل تسهيل كننده صادرات و وارد. روبرو كنند
  . قوانيني سعي مي كنند كشور ايران را در انزواي اقتصادي قرار دهند ها با اجراييعني آن .گرفته است

صادرات و واردات از  رسمي با مشكالتي مواجه است، ولي در اين شرايط صادرات و واردات به كشور از طريق 
عالوه بر هزينه در اين شرايط صادرات و واردات كشور  .هم چنان ادامه داردي ا هزينه باالترب وطريق غير رسمي 

  .هم هستزمان بر باال ، 

وليه و قطعات مواد ا قسمتي ازو يا  ي كه محصوالت خود را صادربراي واحد هاي توليداين روش تحريم توانست 
دهاي توليدي واح ،ولي با گذشت زمان و تمهيدات مسئولين كشور. آوردبوجود  خود را وارد مي كردند، مشكالتي
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 روابط تجاري پايين تر آنها فعاليت خود را با. كنوني تنظيم كنند شرايطبا فعاليت هاي خود را سعي كردند، 
به عبارت ديگر واحدهاي توليدي به . كرده اند و يا اينكه در آينده اي نزديك اين كار را مي كنندي تنظيم خارج

آثار تخريبي تحريم ها بر اقتصاد را كاهش مي دهد، ولي عادت كردن به تحريم، . كنندمي تحريم ها عادت 
   .بر جاي مي گذاردكشور تجويز اين نسخه در بلند مدت اثرات منفي بر پويايي اقتصاد 

 سياست اجرايبراي كاهش اثرات مخرب تحريم ها مناسب ترين سياست اقتصادي در كوتاه مدت در نتيجه 
  . و در بلند مدت خارج كردن كشور از انزواي اقتصادي است )سياست حمايت از صنايع داخلي( اقتصاد مقاومتي

 متوجه بيشترين اثرات منفي تحريم هاي تجاري، . بخش هاي اقتصادي يكسان نيست اثرات مخرب تحريم ها بر
 تأمين دارو در. معامالت رسمي انجام نمي گيردتحريم،  چون در شرايط .  است بخش تأمين دارو و درمان

و در آخر داروها . حمل و نقل داروها  بايد تحت شرايط خاصي انجام گيرد. معامالت غير رسمي زمان بر است
به داليل  يكشور از طرفي هيچ. ، نگهداري شودنمي تواند بيش از زمان خاصي كه همان زمان انقضاي دارو است

اين عوامل باعث شده تا تحريم هاي  .فني و اقتصادي نمي تواند تمامي داروهاي مورد نياز را خود توليد كند
بيماران عادي ، ( مردم عادي بيشتر جان انسانهاي بيمار و  ،اعمال شده از طرف آمريكا، اروپا و سازمان ملل

  . را نشانه بگيرد.. )  .بيماران خاص و 

. وقتي معامالت رسمي باشد. در شرايط تحريمي بسيار مشكل است كنترل كفيت داروهاي وارداتي از همه بدتر
ولي در معامالت غير رسمي داروي تأمين شده . داروها مستقيماً از كارخانجات دارو سازي خريداري مي گردد

ن صدمه را به بيماران تجويز داروهاي بي كيفيت بيشتري. مشخص نيست از كجا و با چه كيفيتي توليد شده است
  . يك نوع جنايت انساني به شمار مي آيد ،از اين نظر تحريم هاي اعمال شده بر عليه كشور ايران. وارد مي كند

تسلط قاچاقچيان و عناصر مافيايي بر اقتصاد كشور . آخرين مشكلي كه تحريم ها بر كشور ايران تحميل مي كند
كساني كه در زمينه تجارت غير رسمي . غير رسمي انجام مي گيرد وقتي مبادالت اقتصادي كشور بصورت. است

باعث مي شود تا توليد كنند گان و  ،اين روش كسب درآمد. فعاليت مي كنند، سود هاي كالني به جيب مي زنند
در ضمن نقل و انتقال پول بصورت غير . انگيزه كافي براي فعاليت هاي توليدي نداشته باشند ،فعاالن اقتصادي

تغييرات عجيب و غريب قيمت دالر و  ،نشانه هاي اين وضع. نوني موجب تنش هاي اقتصادي در كشور مي شودقا
  . طال در بازار كشور است
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  اقتصاد مقاومتي و خروج از انزواي اقتصادي

حمايت از صنايع داخلي و  اقتصاد مقاومتيدر . گاهي اين دو مفهوم در مقابل هم و متضاد نشان داده مي شود
در خودكفايي، داخلي شدن محصوالت وارداتي  به عبارت ديگر. كاهش واردات در دستور كار قرار مي گيرد

خروج از انزواي اقتصادي به معني باز شدن درب هاي كشور به روي كاالهاي خارجي  ليو. اولويت قرار مي گيرند
گمركي و ساير   ولي مي توان با اجراي سياست هاي تندهرچند اين دو مفهوم متضاد هس. تعبير مي شود

مي توان براي كارخانجاتي . سياست هاي تشويقي هر دو سياست را بصورت تؤام براي كشور به مورد اجرا گذاشت
تعرفه . را اجرا كرد سياست حمايتي. و قسمتي را از خارج تأمين مي كنند كه قسمتي از مواد اوليه را از داخل

بتوانند، توليدات خود را با   يداصتقا ياه تيلاعف تا بگونه اي تنظيم مي شود،اي اقتصادي گمركي و مشوق ه
  .ابستگي به خارج از كشور ادامه دهندكمترين و

چون در حال حاضر جهان با سرعتي . ولي فضاي كلي اقتصاد كشور نبايد بر اساس اقتصاد مقاومتي تدوين شود
ميليوني در  70كشور ما يك ملت . هر روز اختراع جديدي به ثبت مي رسد. حال پيشرفت استسرسام آور در 
پيشرفت تكنولوژي مي طلبد . جمعيت جهان را دارا است% 1كشور ما حدود . ميلياردي است 7مقابل جهاني 

محدوديت به سمت اگر فضاي كشور . رابطه اقتصادي ، فرهنگي و سياسي كشور با تمامي كشورها تسهيل شود
بسته شدن مرزهاي كشور به . مرزهاي كشور بسته مي شودآينده اي نزديك، در  واردات و صادرات پيش برود،

براي هيچ كشوري مقدور نيست كه . منزله اين است كه ما نمي توانيم از تجربيات ساير كشورها استفاده كنيم
... بار ديگر آتش ، چرخ و  يك كه ما بياييم براي نمي شود. بيايد كليه تجربيات بشري را يك بار ديگر تجربه كند

ملت ما بايد از اين تجربيات استفاده كند و در ضمن تجربيات خود را نيز . اينها اختراع شده است. را اختراع كنيم
  . براي اين كار روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بايد تسهيل شود. در اختيار جامعه بشري قرار دهد

اي اقتصاد مقاومتي براي فعاليت هاي اقتصادي خاص در كوتاه مدت و بصورت موردي تجويز در نتيجه اجر
  .شود ولي براي بلند مدت و فضاي اقتصادي كشور خروج از انزواي اقتصادي پيشنهاد مي شود مي

  وضع تحريم هاي آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل  بهانه

ولي اقدامات انجام شده نشان . مسئله هسته اي عنوان مي شود هر چند مهمترين عامل تحريم  كشور ايران
اعمال  جهت  ديگري  داليل بطوريكه دولتمردان آمريكايي . بيشتر بهانه است تا مسئله اصلي اين مسئلههد د مي
داليلي كه بر بهانه بودن فعاليت هاي  . آن اشاره مي شود در قسمت بعدي بهعنوان مي كنند كه  ها، حريمت

  .هسته اي براي تحريم عنوان مي شود به شرح زير است
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پرونده هسته اي كشوري به سازمان ملل متحد ارجاع مي شود كه در فعاليت هاي  بطور معمول  - 1
سال پرونده هسته اي ايران در . مشاهده شده باشداز آن انحرافي به سمت استفاده نظامي  ،اي آن هسته
 2013تا سال  2006از سال . از طرف آژانس انرژي هسته اي به سازمان ملل متحد ارسال شد 2006

 بدتر اين كه .  ن گزارش كندآژانس انرژي هسته اي، نتوانست هيچ  گونه انحرافي در برنامه هسته اي ايرا
 :ان  اعالم مي كند رنگار  سي اندر مصاحبه با خب 2013اكتبر سال  5رئيس جمهور آمريكا در تاريخ 

در همين تاريخ نخست وزير اسرائيل هم اعالم مي . ايران تا ساخت سالح هسته اي يك سال فاصله دارد
  2013سؤال اين است اگر ايران در سال . فاصله دارد كند ايران تا ساخت سالح هسته اي شش ماه ديگر

مي شوراي امنيت سازمان ملل در از لحاظ فني قادر به ساخت سالح هسته اي نبوده است به چه جر
مبناي قانون تحريم هاي دولت آمريكا ، . بر عليه ايران قطعنامه تحريمي صادر كرده است 2006سال 

 دولت هاي اروپايي ، و قطعنامه سازمان ملل چه بوده است؟ 

انجمن  فعال ترين گروهي كه در اعمال تحريم بر عليه ايران نقش داشتند، رژيم صهيونيستي اسرائيل و - 2
انجمن ايپك يك گروه صهيونيستي است كه بيشترين اعمال نفوذ را در كنگره و دولت . ايپك است
اسرائيل . رژيم صهيونيستي بيشترين اظهار نگراني را از تأسيسات هسته اي ايران مي كند. آمريكا دارد

ماه ديگر  سال گذشته دائم اعالم مي كند كه ايران بمب هسته اي ساخته است و يا شش 22در 
هيچ . اسرائيل بيشتر شبيه جك و لطيفه است م اينگونه نگراني براي كشور كوچكي  ماننداعال  .سازد مي

چون انفجار بمب اتمي در هر مكان باعث . كشور كوچكي نگران اصابت بمب اتمي به كشور خود نيست
 . وم و معلول شودمي شود شعاع بسيار بزرگي از شهرها تخريب و انسانهاي بيشماري كشته، مصد

فرض كنيم يك حادثه اتمي در اسرائيل اتفاق بيافتد مثل حادثه در نيروگاه اتمي اسرائيل يا انفجار يكي  - 3
بلكه كشورهاي اطراف آن مثل . از بمب هاي اسرائيل، در آن صورت نه تنها كل اسرائيل از بين مي رود

هيچ كشوري سعي نمي كند با اسرائيل  پس. ان هم صدمه مي بيندلبنان، سوريه ، اردن ، مصر و عربست
 .جنگ اتمي داشته باشد

كه ميزان آنرا اسرائيل يك بار   الزم استمقدار معيني از اورانيوم غني شده براي ساخت بمب اتمي،   - 4
كم به  دست بمب اتميساختن يك  براياعالم كرد ايران  اسرائيل. بعنوان خط قرمز خود عنوان كرد

در اين سالها ايران هيچ وقت نتوانسته است آن . دارددرصدي الزم  20اروانيوم غني شده  كليوگرم  240
پرونده هسته اي ايران به سازمان ملل كامالً  در نتيجه رفتن. داشته باشد ،مقدار توليد اورانيوم غني شده
و ندارد  اتمي را نداشتهيران امكانات الزم براي توليد بمب تا كنون اچون . غير قانوني انجام گرفته است

 .انحرافي داشته باشد چه رسد به اينكه بخواهد

ولي در همان زمان رئيس جمهور  ،وردحالت تعليق درآ يك بار ايران فعاليت هاي صلح آميز خود را به  - 5
 .آمريكا ايران را محور شرارت ناميد
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بگونه است كه اگر ايران . كنگره و سنا تصويب كرده اند يكايي ها در سازمان ملل متحد ،قوانيني كه آمر  - 6
در آن صورت قوانين . كل فعاليت هاي هسته اي خود را تعطيل كند و كارخانه اش را به خارج بفرستد

 .سازمان ملل ، قوانين كنگره و سنا در مورد ايران لغو نخواهد شد

در آلمĤتي طرف غربي  5+1ايران و  پيشنهادهاي مسخره در مذاكره با ايران، در آخرين مذاكرات  - 7
درصدي را كرده بود كه ما به ازاء اين تعليق و تعطيلي كارخانه توليدي در  20تقاضاي تعليق اروانيوم 

اين موضوع نشان . بودند فردو، را اعطاي يك محموله قطعات يدكي هواپيما و معامالت طال  عنوان كرده
ولي براي برداشتن تحريم ها  .براي تحريم قرار داده اندمسئله هسته اي را مستمسكي آنها  مي دهد،

  . هيچ عجله اي ندارند

هر چند فعاليت هاي با داليل بر شمرده شده و داليل ديگري كه مي تواند عنوان كرد، نتيجه اين است كه 
فعاليت صلح آميز  در  هر گونه تعليق يا تعطيلي اي ايران مستمسكي براي تحريم ها بشمار مي رود ولي  هسته
هاي هسته اي  در فعاليت تعطيلي كم كاري ، تعليق يالذا هر گونه . ايران كمكي به رفع تحريم نمي كنداي  هسته

  . كامالً غير منطقي و غير عقاليي استبراي رفع تحريم ها 

  داليل اصلي  تحريم ها بر عليه كشور

  

اين . توان از سخنان مقامات آمريكائي آن را فهميدبه راحتي مي . پيدا كردن داليل اصلي زياد سخت نيست
  .داليل به شرح زير است 

 : براندازي  - 1

هميشه مقامات آمريكايي هدف از تحريم ها را فلج شدن اقتصاد ايران براي ايجاد شورش اجتماعي در داخل 
به . درت بر كنار كنندتا از اين طريق بتوانند، حكومت هاي انتخابي ملت ايران را از ق. كشور عنوان كرده اند

نشانه بارز آن، تشديد تحريم ها . عبارت ديگر هدف از تحريم ها براندازي حكومت هاي انتخابي مردم ايران است
قبل از انجام  انتخابات مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري بوده تا مردم كمتر در انتخابات شركت كنند و 

هد تا آنها بتوانند، نظام دمكراسي و انتخابات را از ايران جمع اين موضوع مستمسكي بدست دولت آمريكا بد
 . كنند

 :جلو گيري از پيشرفت علمي كشور - 2
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 .واقعه اولي در زمان ناصر الدين شاه اتفاق افتاد. استناد مي شود براي اثبات اين موضوع به دو واقعه تاريخي
راه آهن سراسري شمال به  ، احداثانگليسي هادر آن زمان  ) ميالدي 1881هجري يا  1260حدود سالهاي (

 ابتدا آنها ولي. در مقابل اين كار امتيازتي هم گرفتند .پيشنهاد دادند به ناصر الدين شاه جنوب و غرب به شرق را
قسمتي از امكانات راه آهن را . امتياز را گرفتند و چند سالي در كشور چرخيدند و به زعم خود مطالعه مي كردند

ولي به يكباره گفتند اگر ايران راه آهن داشته باشد به هندوستان كه آن موقع تحت استعمار . د كردندنيز وار
امكاناتي . با همين بهانه پروژه كشيدن راه آهن متوقف شد. آورد انگليس بود حمله مي كند و آنرا به تصرف در مي

  .را هم كه وارد كرده بودند، به تدريج از كشور خارج كردند

رضا شاه را  انگليسي ها) ميالدي 1936هجري يا  1315زمان رضا شاه اتفاق افتاد، حدود سال در  دوم، واقعه
محله ذوب آهن يا ذوب فوالد در حال حاضر در . ( كند انه ذوب آهن را در كرج  احداثتشويق كردند كه كارخ

ولي انگليسي ها در . داري كردرضا خان هم زير بناي آن را فراهم كرد و تجهيزان آن را نيز خري) كرج هست
توپ جنگي توليد مي كند و لندن را به  ،همان موقع اعالم كردند كه اگر ايران كارخانه ذوب آهن داشته باشد

آهن  خريداري شده توسط دولت ايران  را بمباران و  ذوب لذا انگليسي ها، كشتي حامل تجهيزات. توپ مي بندد
  . در دريا غرق كردند

در ضمن نوكران . زماني اتفاق افتاد كه اوالً آنها خودشان پيشنهاد ساخت اين پروژه ها را داده بودند  اين دو واقعه
  .ولي با اين حال آنها پيشرفت علمي ملت ايران را تحمل نكردند. خودشان هم بر ايران حكومت مي كردند

قحطي . وقتي راه آهن كشيده نشد .شتهزينه بااليي به همراه دا البته متوقف شدن اين پروژه ها براي ايرانيها
اين امر باعث شد تا . به بعد موجب شد تا ملت ايران نتواند، موادغذايي الزم را در ايران جابجا كند 1288سالها 

ميليون ايراني در نتيجه قحطي و  8حدود  مرگ و مير. بدليل گرسنگي جان دادند عده اي زيادي از مردم 
  .بعضي ها تعداد آنرا بيشتر ذكر مي كنند. يكي از تخمين ها خوش بينانه است 1288 – 1300سالهاي  گرستگي

عدم راه اندازي ذوب آهن در ايران باعث شد تا ايران نتواند آهن مورد نياز خود را براي ساختن ساختمانهاي 
بطوريكه با وقوع زلزله  ساخته شد، روش سنتي و با استحكام بسيار ضعيفبه لذا ساختمان . محكم تأمين كند

مردم كه بايد جاي امني براي آنها باشد خانه  . ي يك شهر بزرگ به قبرستان تبديل مي شودريشتر 5هاي زير 
 ،كوچك هاي زير آوار ماندن ملت ايران در اثر زلزلهمسبب اصلي به عبارت ديگر  .به مدفن آنها تبديل مي شود

  . غرق كردن كشتي تجهيزات ذوب آهن را دادند كه در آن سالها دستور. دولت انگليس است

اين روزنامه به تبع اسالف خود براي جلو . با مطالب گفته شده حاال به سر مقاله واشنگتن تايمز دقت كنيد 
  .پدر بزرگان خود را عنوان مي كنندهمان چرنديات گيري از پيشرفت عملي كشور،  
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 1390يا همان  2011در سال درصدي  20ز غني سازي اروانيوم روزنامه واشنگتن تايمز در سرمقاله خود بعد ا 
 زودي در معرض موشك هاي ايرانسواحل آمريكا به  :نوشتچندتا عكس موشك روي صفحه اول گذاشت و

اين مطالب در موقعي مطرح شد كه ايران . بمب اتم دارد 3ايران هم اكنون اورانيوم كافي براي . قرار مي گيرد
آمريكائيها با تحريم خود توليد . از كشور آمريكا در خواست ميله سوخت هسته اي براي توليد دارو را كرد

براي سوخت فقط  در ايران درصدي 20همه مي دانستند، اروانيوم . ودنددارو در ايران را هدف قرار داده ب
كيلو گرم اروانيوم غني  240براي توليد بمب اتمي . راكتور هسته اي تهران جهت توليد دارو استفاده مي شود

در صورتيكه براي توليد دارو جهت نياز يكسال ايران يك كيلو گرم . درصدي نياز است 20سازي شده 
   .  كند درصدي كفايت مي 20م غني سازي اروانيو

در ضمن  .نه هاي امريكائيها و پيشنهادهاي نا معقول آنها بيشتر دقت كردبايد روي بهاروي همين موضوع، 
. اقدامات قبلي آنها بايد در دادگاه هاي بين المللي عنوان شود تا آنها پاسخ گوي حرفهاي چرند خود باشند

  راستي چرا بايد ملت ايران هزينه هاي گزافي بابت حرف هاي چرند انگليس ها و آمريكا پرداخت كند؟

ايران بايد از روي ميز مذاكرات  موضوع هسته اي«  .نتيجه گيري اين قسمت در يك جمله خالصه مي شود
بلكه با داليلي كه  .البته اين جمله بدين معني نيست كه با كشورهاي غربي و آمريكا مذاكره نشود »جمع شود

و هيچ كشوري حتي آمريكا در  .انجام گيردو آژانس  5+1هسته اي فقط با گروه مذاكره  .بعداً  اشاره مي شود
   .داليل آن در قسمت هاي بعدي توضيح داده مي شود .مورد مسائل هسته اي بحثي نشود

در ضمن . براي افزايش مراودات فرهنگي و سياسي و اقتصادي انجام گيردمذاكرات و روابط با كشورهاي غربي  
از آنها در  عنوان كردند به درخواست هاي غير قانوني آنها اشاره شود، و سعي شود ااگر مسائل هسته اي را آنه

تحريم . موضوع تأمين دارو بايد در مجامع بين المللي مطرح شود. دادگاهها و مجامع بين المللي شكايت شود
كشورهاي حامي حقوق بشري بايد پاسخ گوي جنايات خود . ايران يك جنايت بشري بشمار مي رود بر عليهدارو 
  . باشند

سال يك دروغ  22دهد  مي چرا يك كشور به خود اجازه. ندكشورها بايد پاسخ گوي دروغ پردازي هاي خود باش
اگر . زندمي بدتر اينكه اين دروغ را در رسانه هاي جمعي مختلفي در بلند گوي جهاني دائم فرياد . را تكرار كند

  آنها از اين كار خود دست بر مي دارند. در مجامع عمومي بر عليه دروغ گويي آنها پرونده اي تشكيل شود

اين آژانس پرونده كشورهاي دارنده بمب اتمي را . ايد شكوائيه اي بر عليه آژانس انرژي اتمي تنظيم شودحتماً ب
حال چگونه كشوري كه در ابتداي صنعت هسته اي است، پرونده اش به شوراي . به شوراي امنيت نمي فرستد

  امنيت مي رود؟ 
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  قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد

قطعنامه  :  تند ازرمهمترين قطعنامه تصويبي عبا. ي بر عليه برنامه هسته اي كشور اجرا شده استقطعنامه متعدد
اين قطعنامه ها در اين قسمت مورد تحليل قرار . مي باشد 1929و  1835و  1803و  1747و  1737و  1696

  . مي گيرد

راي موافق و يك راي  14با  ايران راه اي خود، عليه برنامه هست 1696شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 
   . به تصويب رساند) قطر(مخالف 

  در يكي از بنده آمده است

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي،  2006فوريه  27با نگراني جدي اشاره مي كند كه گزارش  -    
از جمله موضوعاتي كه  فهرست تعدادي مسائل باقيمانده و نگراني هايي را نسبت به برنامه هسته اي ايران

تواند يك بعد هسته اي نظامي داشته باشد، ارائه داد و نيز اشاره مي كند كه آژانس بين المللي انرژي اتمي  مي
قادر نيست در اين خصوص كه هيچ مواد يا فعاليت هسته اي اعالم نشده اي در ايران وجود ندارد، نتيجه گيري 

  . كند

براي بعد نظامي يك . هسته اي ايران مي توانسته بعد نظامي داشته است سؤال اصلي اين است چطور برنامه
در آن موقع چنين چيزي در ايران . درصد داشته باشد 20كيلوگرم  اورانيوم غني شده  240كشور بايد حداقل 
ايد در اين موضوع ب. اين مقدار اورانيوم يافت نمي شود ايران بطوريكه هم اكنون هم در كشور. وجود نداشته است

  .دادگاههاي بين المللي عنوان شود

  : در بندهاي اجرايي اين قطعنامه آمده است    

از ايران مي خواهد بدون تاخير بيشتر گام هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي  -  1    
و حل پرسش هاي  اتمي را كه براي اعتماد سازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي اش

  .باقيمانده ضروري است را بر دارد

تقاضا مي كند كه در اين چارچوب ، ايران تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري از  - 2    
  . جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد
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ا ابراز مي كند كه چنين تعليقي كه كامل باشد، پايبندي ايران به مطالبات مطرح شده از اين اعتقاد ر - 3    
سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را راستي آزمايي مي كند و به راه حلي ديپلماتيك و از طريق 

صلح آميز است، بر  مذاكره منجر خواهد شد كه تضمين مي كند برنامه هسته اي ايران داراي اهداف منحصرا
تمايل جامعه بين المللي براي كار كردن به شكلي مثبت در جهت چنين راه حلي تاكيد مي كند، مطابق با 
شروط فوق ايران را به تعامل دوباره با جامعه بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي، ترغيب و تاكيد مي 

  .كند كه چنين تعاملي به نفع ايران خواهد بود

يك گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در درجه اول درباره ) شهريور 9(اوت  31تا تاريخ  - 7    
اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت هاي ذكر شده در اين قطعنامه را اجرا كرده و نيز درباره روند 

اي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شروط فوق در پايبندي ايران به تمامي گام هاي مورد درخواست شور
اين قطعنامه، به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و به موازات آن به شوراي امنيت براي بررسي ارائه 

  .دهد

قصدش را بيان مي كند كه در صورتي كه ايران تا آن تاريخ به اين قطعنامه پايبند نباشد، آنگاه  -  8     
فصل هفت منشور سازمان ملل متحد را تصويب كند تا ايران را به پايبندي به  41يارهايي مناسب تحت بندمع

اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين المللي انرژي اتمي ترغيب كند و تاكيد مي كند كه در صورت لزوم اتخاذ 
  . چنين معيارهاي بيشتري، به تصميمات بعدي نياز خواهد بود

فعاليت ها را به حالت  ،اول اينكه در كجاي دنيا، براي راستي آزمايي. ب كنندگان بايد شكايت شوداز اين تصوي
در . را براي راستي آزمايي تعطيل يا تعليق نمي كندهيچ آدم عاقلي كارخانه توليدي دارو  تعليق در مي آورند؟

چون تعليق . را به همراه داشته باشداين تعليق بايد حداقل دو مؤلفه . ضمن وقتي كلمه تعليق آورده شده است
اگر زمان آن  .مؤلفه اول اين است كه تعليق يا تعطيلي موقت بايد زمان دار باشد. به معني تعطيلي موقت است

در اينصورت اين . اگر منظور تعطيلي باشد. نامحدود و يا زياد باشد، اين ديگر تعليق نيست، بلكه تعطيلي است
ان داده چون در ابتداي آن حق غني سازي در چارچوب  ان ، پي ، تي  را به اير. استقطعنامه دچار تناقض شده 

. باشدبايد زمان دار   يعني تعليق . كنندمشخص را بايد زمان آن  ،را بكار مي برند تعليق پس اگر كلمه. است
چارچوب آن سانترفيوژهاي در . است تعليق دومين مؤلفه چارچوب .مثالً يك هفته يا دو هفته كمتر يا بيشتر

اگر تعليق بدونه چارچوب باشد در آن . حال چرخش است يا اينكه مطالب كتاب دبيرستان را هم شامل مي شود
  . صورت اشعار خواجه حافظ شيرازي هم مشمول غني سازي اورانيوم مي شود

. منظور آن را نوشته 1969تعليق براي چه كاري ؟ در متن قطعنامه . مورد بعدي شروط برداشتن تعليق است
راستي . يك هدف كمي و مشخص نيست كلمه راستي آزمايي . براي راستي آزمايي است عنوان كرده تعليق 
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و اين . قرار است انجام گيرد فني بايد مشخص شود براي راستي آزمايي چه كارهاي. آزمايي بايد تعريف شود
  .گيردمي كارها در چه مدت زماني انجام 

  نتيجه قبلي چه بوده است؟. فعاليت هاي غني سازي به مدت دو سال تعليق بوده است. اين است سؤال بعدي

راستي . پيشنهاد راه حل ديپلماتيك براي راستي آزمايي استلحاظ كردن غير قانوني بودن اين قطعنامه، موضوع 
راستي آزمايي آنان مي تواند كارشناسان فني مي روند جايي را بررسي مي كنند و . آزمايي اتمي بايد فني باشد

الزاماً ف كه آن اهد. امه براي اهدافي ديگرولي راه حل ديپلماتيك يعني تصويب قطعن. ي تصميم گيري باشدامبن
  .هسته اي نخواهد بود

متن كامل . با رأي همگي اعضاي شوراي امنيت به تصويب رسيده استاست كه  1737قطعنامه قطعنامه بعدي 
 : شرح ذيل مي باشد شوراي امنيت سازمان ملل به صادره1737قطعنامه 

كشورهاي عضو براي  اي و يادآوري حق با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته
 2و  1آميز و بدون تبعيض طبق مواد  اي براي مقاصد صلح توليد و بكارگيري انرژي هسته, توسعه، تحقيق

  معاهده؛

انرژي اتمي و قطعنامه  المللي هاي متعدد مديركل آژانس بين نگراني جدي خود درخصوص گزارشبا تكرار مجدد 
مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله  اي ايران كه توسط شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته

  ؛GOV/2006/14 قطعنامه

 2006فوريه  27گزارش  مللي انرژي اتمي درال با تكرارمجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين
(GOV/2006/15) اي ايران از جمله  درمورد برنامه هسته هايي را تعدادي ازموضوعات باقي مانده و نگراني

داشته باشد فهرست نموده و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه  اي نظامي توانسته ابعاد هسته موضوعاتي كه مي
  .يا فعاليت هاي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد گيري كند كه هيچگونه مواد

تضمين نمايد برنامه  با تأكيد براهميت تالش هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه
ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم  هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است و با خاطرنشان

تعهد مستمر چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان،  اط ديگر خواهد بود و با استقبال ازاشاعه در نق
  اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛ آمريكا و نماينده عالي

بندي به ايران به پاي با عزم به اثربخشيدن به تصميمات خود ازطريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظورترغيب
محدود نمودن ايران در توسعه فناوري هاي  هاي آژانس وهمچنين به منظور ودرخواست) 2006( 1696قطعنامه 
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اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف  موشكي  حساس درپشتيباني از برنامه هاي هسته اي و
  است؛ اين قطعنامه برآورده شده

قصورمستمرايران دربرآوردن  اشي ازبرنامه هسته اي ايران، دراين چارچوب بابا نگراني نسبت به خطرات اشاعه ن
شوراي ) 2006( 1696پايبندي به مفاد قطعنامه  درخواست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و

  المللي؛ طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين امنيت و با توجه به مسئوليت اوليه شورا

  فصل هفتم منشور ملل متحد؛ 41با اقدام ذيل ماده 

شوراي  GOV/2006/14 بايد بدون تأخير بيشتر، اقدامات مقرر شده در قطعنامه تأكيد مي كند ايران - 1
مقاصد صرفا صلح  بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به حكام آژانس

  .هستند اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري آميز برنامه هسته

اي  هاي هسته فعاليت در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر، تمامي -  2
  :حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد

گونه اي كه توسط آژانس  سعه، بهسازي از جمله تحقيق و تو هاي بازفرآوري و مرتبط با غني تمامي فعاليت) الف
  .آزمايي قرار گيرد المللي انرژي اتمي مورد راستي بين

كه با آب  هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كار كردن بر روي تمامي پروژه )ب
  .گيرد آزمايي قرار كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي  سنگين كار مي

ولي به هر حال اين يك . كه تحليل آن در گذشته آورده شد. باز در اين قطعنامه مهمترين موضوع تعليق است
. كه در قسمت هاي بعدي روش برخورد با آن بحث مي شود. قانون الزام آور براي ايران بوجود آورده است

اگر . تحميل كرده است تحريم هاي جديدي را  1929و  1835و  1803و  1747قطعنامه هاي بعدي شامل 
  . ساير قطعنامه ها پيرو آن حل و فصل مي شود. پيدا كرد 1737و  1696بتوانيم راه حلي براي قطعنامه هاي 

  نرمش قهرمانانه

تا كنون در مورد مصاديق آن حداقل من . كلمه نرمش قهرمانانه توسط مقام معظم رهبري بكار گرفته شده است
  . پيشنهاد مي گرددقهرمانانه مصاديق زير براي نرمش در نتيجه . چيزي نخوانده يا نشنيده ام
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تنها راه چاره تصويب قطعنامه اي جديد در شوراي . لغو شود سازمان ملل قطعنامه شش اگر بخواهيم حال 
راهكارهاي اجرايي براي قطعنامه هاي قبلي ارائه كند و از طرف ديگر ايران  از يك طرف امنيت  است كه بتواند

  . بتواند به كليه حقوق هسته اي در ان پي تي برسد

 طرف براي اين منظور مناسب ترين . يعني بايد مذاكره شود. ديپلماتيك مي باشدحل در حال حاضر تنها راه 
اي  اگر با اين گروه به توافق برسيم مي توانيم، قطعنامه جديدي كه حاوي حقوق هسته. است  5+1مذاكره  گروه 
  . تصويب رساند ايران باشد به

پذيرش اين . باشد 1734و  1696مي تواند زمينه اجرايي قطعنامه  5+1مناسب ترين پيشنهاد در مذاكرات 
در ابتداي اين قطعنامه ها به . رفع تناقض هاي حقوقي آن باشد ،مهمترين شرط .قطعنامه ها بايد مشروط باشد

تعليق به معني تعطيلي . وع باقي مانده تعليق استدر نتيجه تنها موض. حقوق هسته اي ايران اشاره شده است
پس قطعنامه جديد بايد حتما به زمان . اگر تعليق محدوديت نداشته باشد با تعطيلي تفاوتي ندارد. موقت است

. اين تعليق براي چه مدتي است. بايد گفته شود 1734و 1696يعني براي اجراي دو قطعنامه . تعليق اشاره كند
  . اي يك هفته ، دو هفته بيشتر يا كمتر مثالً تعليق بر

خيلي گسترده بود در تعليق قبلي چارچوب تعليق . است دومين موضوع محور مذاكرات چارچوب غني سازي
تعليق يا تعطيلي موقت شامل چه . بايد معلوم شود. مباحث كتابهاي دبيرستان را هم در بر مي گرفتبطوريكه 

. تعليق را شامل تحقيق و توسعه هم دانسته است 1734در قطعنامه  .مكان ها مشخص شود. جاهايي مي شود
 آيا بايد فكر. چون يكي از موضوعات تحقيق و توسعه فكر كردن مي باشد. اين مفهوم خيلي گسترده است

تعليق غني سازي شامل . دانشمندان را هم تعطيل كرد؟ يا اينكه آزمايشگاه  غني سازي چند روزي تعليق شود
  . حقيق در دانشگاهها هم مي شود يا نه ؟ اين مسائل بايد در مذاكرات مشخص شودآموزش و ت

آژانس . اين جمالت كيفي هستند. سومين موضوع محور مذاكرات راستي آزمايي براي كسب اعتماد سازي است
مشخص و انرژي اتمي براي راستي آزمايي براي كسب اعتماد چه كارهايي مي خواهد انجام دهد؟ اين كارها بايد 

اگر سؤالي دارند ، پاسخ اين سؤال خود را چگونه مي خواهند پيدا كنند؟ اين موارد بايد . تعريف شده باشد
، جواب سؤال خود را بطوريكه كارشناسان آژانس بعد از تحقيق و انجام آن كار مشخص. مشخص و ملموس باشد

   .را آشكارا در رسانه ها به نقد بكشانيداز كارهايي كه نتيجه اش مشخص نيست پرهيز شود و آن. پيدا كنند

چه كارهايي در زمان تعليق انجام مي گيرد و چه كارهايي مي تواند بعد از تعليق هم در ضمن بايد مشخص شود 
  انجام گيرد؟ 

امضا شود كه اين مطالب را در قطعنامه اي جديد به  5+1يك تفاهم نامه با . وقتي تمامي اين ابعاد مشخص شد
در ثاني با انجام قطعنامه جديد كه زمان بندي  قطعنامه هاي قبلي لغو شوداوالً تصويب شوراي امنيت برسانند تا 
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يه قطعنامه هاي تحريمي خودبخود لغو و ، كل گيردشده است و مشخص است چه كارهايي مي خواهند انجام 
  . تحريم ها برداشته شود

در نتيجه نرمش قهرمانانه اين است كه تعليق فعاليت هاي هسته اي براي يك زمان مشخص و براي كارهاي 
و تحريم ها برداشته  تا تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت لغو. انجام گيرد و تحت قطعنامه اي جديد مشخصي

  . شود

  در مورد برنامه هسته اي  5+1مذاكره با  روش

آقاي دكتر جليلي حدود هفت سالي . بصورت محرمانه انجام گرفته است  5+1گروه  تا كنون روش مذاكره با  
ايشان نه . هنوز ايشان حرفي در مورد مطالب مذاكرات خود منتشر نكرده است. طرف مذاكره ايران بوده است

. لبي عنوان نمي كردند كه به اطرافيان خود هم اجازه پخش مطالب را نمي دادتنها در مورد متن مذاكرات مط
اين روش با توجه به اينكه طيف مختلفي از كشورها در . ت سال در پرده اي از ابهام استفمتن مذاكره در اين ه

داراي عاليق و شش كشوري كه در مقابل ايران قرار دارد هر كدام . مقابل قرار دارند نمي تواند كار آمد باشد
در ضمن كليه مطالب . آنها هيچ گاه نمي توانند مطالب خود را بصورت محرمانه نگهدارند. سليقه خاصي است

يعني مطلبي كه بايد . عنوان شده در مذاكرات بعد از چند روز بين گروه ايپك و سران اسرائيل پخش شده است
  . ملت ايران بوده اند ،نها نا محرمانبا اين وصف ت. محرمانه باشد بدست دشمن  هم رسيده است

بلكه بايد بصورت آشكار مواردي كه در نرمش قهرمانانه عنوان . روش محرمانه در مذاكرات بايد كنار گذاشته شود
مثالً نخواهد مدت . طرف مقابل ممكن است درخواست هاي غير قانوني داشته باشد. شودگذاشته بحث به شد، 

اگر تعليق زمان نداشته باشد . اينصورت مي توان اين مطلب را به روزنامه ها كشانددر . زمان تعليق مشخص باشد
تعطيلي هم با ابتداي متن قطعنامه كه حقوق هسته اي ايران را به رسميت شناخته در تضاد . يعني تعطيلي 

  . و منطقي دارد را بپذيرد يپس ايران مجبور نيست قطعنامه اي كه تضاد حقوق. است

اگر آنها يك كار غير منطقي را درخواست . كارهاي ملموسي كه بايد انجام گيرد را مشخص كرد يا مي توان
  آنرا به روزنامه بكشانيم كه چرا درخواست غير منطقي دارند؟. كردند

در اينصورت، با آنها تفاهم . اين مذاكرات بايد تا جايي ادامه يابد كه درخواست هاي آنها منطقي و مدت دار باشد
  .شود كليه تحريم ها خودبخود برداشتهو اجراي آن توسط ايران  امضا مي شود كه آنها با تصويب  اينامه 

چون آنها مي توانند مطالب غير . هرگونه پنهان كاري با اين گروه خسارت بزرگي براي ملت ايران خواهد بود
مذاكره كننده ارشد دولت آمريكا  نمونه آن گفته هاي وندي شرمن. قانوني خود را قانوني و منطقي قلمداد كنند
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بايد از او سؤال كرد كه تا كنون ايرانيان چه اقدام فريبكارانه . او از فريب ايرانيان سخن گفته است. است 5+  1در 
كشور آمريكا در حال حاضر تحريم ها را . اگر اروانيوم را غني كرده اند، براي ساخت دارو بوده است. داشته اند

دارويي كه در ايران به اگر اين مقداري . كرده است كه مهمترين مشكل كشور تأمين دارو استبگونه اي اعمال 
توليد مي شود، در داخل كشور توليد نشود، آنگاه مسئول مرگ و مير و زجر بيماران  كمك دانش هسته اي

 است، و نه حاضر در حال حاضر كشور آمريكا نه حاضر است به ايران دارو بفروشد ؟ايراني چه كسي خواهد بود
وقتي مذاكره آشكار باشد و در خواست هاي   ت؟كجاي اين موضوع فريبكاري اس. توليد دارو در ايران را ببيند

غير قانوني آنها توسط روزنامه ها نقد شود ديگر نمي توانند، درخواست هاي غير قانوني و چرنديات خود را مطرح 
  . كنند

   

  ر قبال تحريم ايرانموضع كشورهاي مختلف د: قسمت دوم 

  موضع كشورهاي چين و هند در باره تحريم ايران

نكته  .اي دارند هم اكنون كشورهاي چين و هند، هر دو برنامه هسته اي گسترده اي دارند و هر دو  بمب هسته
براي برنامه هسته اي خود از  در ابتدا ،ي آنها مانند ايرانهردوقابل توجه در مورد اين كشورها اين است كه  

و كشور  1970تحريم كشور چين در سالهاي . طرف امريكا و كشورهاي غربي و نفت خيز عربي تحريم شده اند
يكي از موثرترين عاملي كه باعث شد اين كشورها بتوانند اثرات تحريمي . انجام گرفت 1990هند در سالهاي 

لذا آنها . اين كشورها توسط ايران تحريم نشدند. يران بودغرب را در كشور خود خنثي كنند، كمك هاي ا
  . توانستند نفت را به ر احتي به كشور خود وارد كنند و توسعه اقتصادي خود را دنبال كنند

 از تحريم هاي سازمان ملل متحد ،كشور چين ايران در سازمان ملل، حال در موقع رأي گيري براي تحريم با اين
كشور چين نه تنها تحريم هاي سازمان ملل بر عليه ايران را وتو . حمايت كرد اي ايران  بر عليه برنامه هسته

لذا كشور چين . رأي مثبت داده است كشور چين به همه قطعنامه ها.  تي رأي ممتنع هم به آن ندادنكرد كه ح
ها از همان ابتدا  چيني. در وضع تحريم هاي غير قانوني و غير عقاليي غرب بر عليه ايران نقش داشته است

ولي با اين  دارد، دانستند كه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است و فاصله طوالني تا ساخت بمب اتم مي
  . و زورگويانه است يغير قانوندر مورد ايران قطعنامه سازمان ملل  اعالم نكردند، حال هيچ گاه
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، زماني كه بصورت ادواري عضو شوراي امنيت بود عضو دائم شوراي امنيت نيست ولي در ،هرچند كشور هند، 
  . بر عليه ايران رأي داد نيز

موضوعي  .تحريم  بانك مركزي كه توسط كشورهاي غربي وضع شد نيز مورد تأييد هند و چين قرار گرفته است
از تأسيسات صلح  ، تقريباًهر دو كشور. و كشور بمب اتمي ساخته انداين است كه اين ددارد، كه جاي تعجب 

 ،ايران هسته اي آميز هسته اي ايران اطالع دارند و مي دانند تبليغات غربي ها در مورد تأسيسات صلح آميز
   .دروغ و كذب است ولي هيچ گاه آنرا تكذيب نكرده اند

بر  يم را، قوانين تحركه كنگره و سناي آمريكامخالفت دو كشور چين و هند بر عليه تحريم ها زماني شروع شد   
به خوبي  آنها .افتاد آنها وقتي مخالفت كردند كه منافع خودشان بخطر. عليه فروش نفت ايران وضع كرد

اگر اين دو كشور . آمريكا هستند نفت دنباله رو تمام عيار دانستند كه بجز ايران ساير كشورهاي صادر كننده مي
 را دوباره  و دوماً اگر روزي آمريكا بخواهد دومينوي تحريمايران را تحريم كنند، اوالً خودشان را تحريم كرده اند 

  . اجرا كند آنگاه آن دو كشور نمي توانند تحريم ها را بشكنند در مورد آنان

 و كشورهاي غربي هر چند روش برخورد اين دو كشور با ايران در حال حاضر باعث شده تا تحريم هاي آمريكا
كم اثر شود، ولي عملكرد آنان در حال حاضر بگونه است كه در مقابل كار خود هزينه بااليي براي معامالت نفتي 

كشور با امتياز در خريد ارزان قيمت نفت و گاز ، فروش اجناس خود با  اين دو  . و غير نفتي خود طلب مي كنند
  . مي برنداز معامله خود با ايران سود زيادي  ،دقيمت باال، و كار آفريني و رشد اقتصادي در داخل كشور خو

 تركيه و تحريم ايران

كشور تركيه از زماني كه دولت اسالمگراي كنوني بر سر كار آمد، سياست تنش صفر با كشورهاي همسايه را 
ه اين كشور نقش ترانزيت و واسطه واردات و صادرات كشور ايران را بعهده گرفت 1390تا سال . پيشه خود ساخت

آنها توانستند در اين زمينه سود . بطوريكه سود هاي ناشي از واسطه گري تركيه در اين زمينه زياد است. بود
اين كشور نيز به . هاي كالني نصيب كشور خود كنند ولي زماني كه كشور آمريكا تحريم هاي خود را اعمال كرد

مخالفين كشور سوريه و ي بزرگ به حمايت از عثمانتشكيل كشور يكباره به متحدان آمريكا پيوست و به بهانه 
  . جنگ خود را با سوريه آغاز و روابط تجاري با ايران را كاهش داد. ايران پرداخت

با شكست مخالفين دولت سوريه در شهر القصير و ضعف آمريكاييها در حمله به سوريه، دولت تركيه خواستار 
از ترانزيت و اين كشور در حالت تحريم ايران سود بسيار بااليي . افزايش روابط تجاري خود با ايران شده است

  . دكرخود  واسطه گري نصيب
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  حريم ايرانوضعيت كشورهاي همسايه در رابطه با ت

و ساير كشورهاي همسايه بدليل ترانزيت كاال به كشور بصورت  تركيه ، دوبي ، آذربايجانعراق ، كردستان عراق،  
  . و سود براي شهروندان اين كشور شده است غير رسمي باعث رونق گرفتن تجارت

  

  

  

 عربستان در قبال تحريم ايرانموضع 

سعي در )  حزب اهللا -سوريه -عراق –ايران ( تشكيل محور منطقه اي شيعي  توهم يا تفكربا   نعربستا كشور
ان سوريه و بحران مصر بحر. را دارد بحراني كردن منطقه و افزايش سيطره و نفوذ خود بر كشورهاي منطقه

همراه با ساير  دولت سعودي محور اصلي اين ابر قدرت . گوياي پديدار شدن ابرقدرت منطقه جديدي است 
در اين اتحاد، اردن نقش واسطه و شيخ هاي نفتي خليج فارس نقش حامي را . هاي عربي و اسرائيل استكشور
اسرائيل در تبليغات مهارت دارد و نفوذش در سياست خارجي امريكا بي بديل است و سعوديها ذخيره . دارند

به )يعني امريكا و اروپا(المللي اين دو باهم به سياست جامعه بين . دنعظيمي از دالرهاي نفتي در اختيار دار
بدين سان، اسرائيل و عربستان كه اختالف تاريخي بايكديگر دارند، . نزاعها در سوريه و مصر جهت مي دهند

هر دو، ايران و نقش رهبري . اينك به اين نتيجه رسيده اند كه منافعشان ايجاب مي كنند بايكديگر متحد شوند
» بهار عربي«هر دو مخالف جنبش مردمي در كشورهاي عرب كه   .مي دانند شيعه را رقيب اصلي خود در منطقه

هر دو حامي كودتاي نظاميان مصر برضد مرسي، رئيس جمهوري منتخب مصر كه از حزب . نام گرفت، هستند
كه امريكا دست به هجوم نظامي به سوريه بزند و بشار اسد را  اصرار دارندهر دو  .بودند اخوان المسلمين است

  .ركنار كندب

تحريم هاي . شايد اگر اين دو كشور نبودند. عامل اصلي تحريم ها بر ضد ايران هستند عربستان و اسرائيل  كشور
  .اين چنيني بر عليه ايران انجام نمي شد
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اين كشور حامي اصلي صدام حسين در حمله به . كشور عربستان سابقه طوالني در ضديت با كشور ايران دارد
توسط عربستان سعودي در فضاي مجازي  نظامي حمله آمريكا به ايران، اين روزها شايعه تقبل هزينه. ايران بود

  .بسيار به چشم مي خورد كه دولت عربستان سعودي هيچ گاه اين مطالب را تكذيب نكرده است

ن كننده اصلي تأمي. عامل اصلي انفجارهاي عراق ، پاكستان و افغانستان را بايد در عربستان سعودي جستجو كرد
سپتامبر آمريكا هم تبعه  11از طرفي عامل اصلي انفجار  .هزينه تروريست هاي سوريه نيز عربستان سعودي است

  . عربستان سعودي بود

اين كشور خود را پايگاه جهان اسالم . نقش مخربي در جهان اسالم ايفا مي كند هم اكنون دولت سعودي، 
  . ن مي كنداز شهرهاي مكه و مدينه استفاده هاي تخريبي بر عليه مسلما. معرفي مي كند

در شهرهاي مكه و مدينه كتابهاي ارشادي زيادي براي مسلمان چاپ  دولت سعودي با كمك علماي وهابي
. در مكه چاپ شده بود» تفسير سه جزء آخر قرآن كريم و احكام و عقايد«يك كتاب به نام . ندنوتكثير مي ك

در اين . مام عيار تبديل مي شودمحتواي اين كتابها بگونه است كه هر مسلماني با خواندن آن به يك تروريست ت
مشركين را شرك و  مصاديق ،با تمسك به آيات قرآن .در مورد شرك و مصاديق آن بحث كرده بودابتدا  كتاب،

خون و جان و مال و ناموس افرادي كه  ،كتابها نوشته بودند در صدر اسالمهمين سپس در  كردند،  مشخص مي
  . اين مصاديق شرك را با خود داشته اند توسط مسلمانان حالل شده است

محتواي  .نان بر مي شمارندرا براي مسلما با آياتي از قرآن فضيلت جهاد و شهادت  هم چنين در كتابهاي خود
نگاه كند تا موارد شرك و  كه يك فرد بايد به اطراف خود، دالقا مي كن ،كتابها بگونه اي بود كه به هر خواننده اي

با جهاد و د و و نحوه نابودي آنرا از علما بپرسد علما برسان به اطالع آنرا سريعاًرا شناسايي كند و  مشركين
   .دشهادت آنرا از بين ببر

اين كتاب، و ساير كتابهاي ارشادي كه توسط علماي وهابي نوشته مي شود، بگونه اي افراد را تشويق مي كند كه  
سپس به علما مراجعه كنند و نحوه از بين بردن شرك را . هرچه در اطراف خود مي بينند شرك تلقي كنند اوالً 

  . خود و هم شرك و مشرك را از بين ببرد از آنها بپرسند و سپس با يك كمر بند يا جليقه انفجاري هم

روف و نهي از منكر ابتدا  امر به مع ،محو شركچون در اسالم براي . اين روش كار هيچ سنخيتي با اسالم ندارد
و به مردم . بحث و گفتگو كه يكي از اركان دين اسالم است را قبول ندارند ولي آنها  . قرار داده شده است

سئوليت اطالع رساني به علما و بعد از آن بلكه فقط م. در اين زمينه هيچ مسئوليتي ندارند قبوالنند كه آنها مي
  . صادره از طرف علما را دارند اجراي دستور 
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توسط  فتواي جهاد نكاح و فتواي عمليات انتحاري. دنرادن نيد هب يراك ي وهابيهمانطور كه مي دانيم اين علما
دين مبين  با مباني  در دين اسالم نه تنها سابقه ندارد كه در صورتيكه اين دو فتوي. اين علما صادر شده است
  .اسالم كامالً مخالف است

همانطور كه از حوادث . عمده ترين مخالفت دولت سعودي، با ايران از فهم دين مبين اسالم نشأت گرفته است
. را نمي پذيرد)  غير انتخابي ( اسالم، تحت هيچ شرايطي حكومت ديكتاتوري  دين مبين. صدر اسالم بر مي آيد

از طرفي . حكومت را بدست گرفته اند) بيعت ( و خلفاي راشدين با رأي مستقيم مردم ) ص(پيامبر اكرم 
لين در صدر اسالم يزيد او. نيز موضوع عدم بيعت با يزيد بود) ع(مهمترين دليل شهادت ابا عبداهللا الحسين 

اگر اين قانون به مردم . حاكمي بود كه با زور سرنيزه پدرش، و با روشي غير انتخابي حكومت را بدست گرفته بود
كساني كه با ديكتاتوري بر ملل مسلمان حكومت مي كنند، دير يا زود از ، مسلمان گفته شود، در آن صورت

  . اريكه قدرت ساقط خواهند شد

يني را تبليغ د و در درجه دوم اول خودشان را ديني قلمداد كننددر درجه رند لذا حكومت هاي ديكتاتوري مجبو
 نيرتهب هك ،دننك جيورت ار ينيد نانآ ات هدش ثعاب تامادقا نيا . كنند كه بتوانند به حاكميت خود ادامه دهند

   .دننزب يتسيرورت لامعا هب تسد هك دنتسه يناسك نآ ناوريپ

  

 قطر و تحريم كشور ايران

آنها . قطريها با ديدن باجگيري روسيه در ارسال گاز به اروپا از اتحاديه ، بازي خطرناكي در منطقه راه انداخته اند 
كه در نهايت به اروپا مي رسد را تسهيل عراق و تركيه و سوريه  زلوله انتقال گاز ا د تا وعده دادنبه اروپاييان 

قطريها به   .ا شددهن كجي به روسها و بي اثر كردن كارت بازي روسها در باجگيري از اروپ اين كار باعث. كنند
اسالمي ايران مشترك هستند و ميلياردها    گاز جهان را در حوزه پارس جنوبي با جمهوري %17طور مشترك 

كه تكنولوژي استحصال گاز به ايران داده نشود و تحريمها بهترين فرصت بود ) 2008( دالر به شركت شل دادند 
، عمده )ايران لوله استحصال گاز  2در برابر  (گاز  لوله عظيم استخراج 22كه شركتهاي آمريكايي و انگليسي با 
اين امر باعث مي شود تا گازي كه در حوزه مشترك است توسط آنها  !اين ثروت مشترك را به جيب زنند 

  . استخراج و به فروش برسد

انتخابي در از آنجايي كه دوران حكومت هاي غير . از طرفي، حكومت كشور قطر نير پادشاهي و غير انتخابي است
  .لذا اين كشور يكي از مهمترين حاميان سازمان القاعده و گروه هاي تروريستي است. اين قرن رو به افول است
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چون با رشد و . دولت اين كشور هم به تبع ساير دولت هاي ديكتاتوري، سعي زيادي در تحريم كشور ايران دارد
  .اسالم، حكومت اين كشورها دچار مشكل خواهد شدتوسعه كشور ايران، و گسترش ايده حكومت انتخابي در 

  اسرائيل و تحريم ايران

اين پشتيباني داليل . يكي از مهمترين كشورهايي كه حامي تحريم ايران است كشور صهيونيستي اسرائيل است
. ودنمي شولي قسمتي از آن هم عنوان . تعدادي از اين داليل توسط دولتمردان آن عنوان مي شود. مختلفي دارد

. است جهانيغير رسمي قسمت عمده بازرگاني رسمي و دست داشتن صهيونيست ها  در  آشكار ترين دليل،
    .سود كالني نصيب خود مي كنند اين تحريم ،با  آنهاتحريم ايران باعث رونق قاچاق كاال مي شود كه 

 سعي مي كنند كمكهاي  مظلوم نماييآنها با . در كشور آمريكا است افراد تندروي البي صهيونيستدومين دليل 
  .جذب كنندسياسي و اقتصادي از آمريكا

آنها مهمترين نگراني اسرائيل را  . سومين عامل، مطالبي است كه دائم توسط دولتمرادان اين رژيم عنوان مي شود
وع خيلي مانور مي كند و آنرا براي جامعه دولت اسرائيل روي اين موض. توليد بمب اتمي در ايران مي دانند

  .  جهاني مشكل قلمداد مي كند

يك كشور . بر خالف بيانات سران رژيم صهيونيستي، اين مسائل نمي تواند نگراني خاصي براي اين دولت باشد
 .ن باشدنگرا از بمب اتمي در ايرانكوچكي مانند اسرائيل كه حداقل دو كشور از ايران فاصله دارد، نمي تواند 

دوماً  . پس اين كشور كوچك نبايد نگران باشد. چون اوالً هميشه ايران اعالم كرده كه قصد توليد بمب اتمي ندارد
هند، پاكستان و روسيه بمب اتمي دارد، چرا اسرائيل از بمب اتمي آنها نگران نيست؟ چرا سران مانند كشورهايي 

  نگراني نمي كنند؟ اسرائيل از بمب هسته اي در اين كشورها ابراز 

سوم اينكه يك كشور كوچكي مانند اسرائيل نمي تواند از برنامه هسته اي كشوري كه هيچ مرز مشتركي با او 
  .  ندارد، ابراز نگراني كند

. نگراني كشور كوچكي مثل اسرائيل مانند نگراني كشور كويت در زمان حكومت صدام حسين استمهمترين 
. ي كوچك اين است كه نكند به يك باره توسط همسايگان خود اشغال شودبيشترين نگراني هاي كشورها

  .اسرائيل مي داند كه ارتش عراق در كمتر از نيم ساعت كشور كويت را اشغال كرد
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كشورهاي كوچك براي رفع اين نگراني . مهمترين نگراني كشورهاي كوچك، روابط با همسايگان خود استلذا  
تا نكند روزي توسط اين همسايگان . سعي مي كنند هميشه روابط حسنه اي با همسايگان خود بر قرار كنند

  . اشغال شود

روش اين دولت اصالً . در اين زمينه كامالً برعكس عمل مي كنددولت اسرائيل مشاهده مي شود  ،با اين اصل
  .نداردمسالمت جويانه اي با همسايگان خود 

ترس از كشور ايران . اگر روابط اسرائيل با همسايگان خود خوب باشد و با آنها مشكلي نداشته باشد بطور معمول
  .كه هيچ مرز مشتركي با اسرائيل ندارد كامالً بي معني است

بدتر  سؤال اصلي اين است كه چرا دولت اسرائيل سعي مي كند روابط خوبي با همسايگان خود بر قرار نكند حاال
و هميشه موضع . از اينكه با دولت ايران كه حداقل دو كشور فاصله دارد مخالف باشد و دائم اعالم دشمني كند

  مخالف داشته باشد؟ 

دولت اسرائيل ابتدا توسط انگلستان ساخته شد و در . رائيل فهميدسبرنامه دولت ا جواب اين سؤال را مي توان از
هدف از ساخت اسرائيل هر چه باشد، اين هدف هنوز هم . به حيات خود ادامه مي دهدآمريكا حال حاضر توسط 

 بطوريكه آقاي جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا. به عنوان يك اصل در نگرش سران دولت آمريكا وجود دارد
مي گويد، اگر اسرائيل وجود نداشت، منافع آمريكا اقتضا مي كرد كه يك كشوري بعنوان  2013اريخ اكتبر درت

  . اسرائيل در منطقه بسازد

به عبارت ديگر هدف آمريكا و اسرائيل يكي . نبايد تفاوتي بين اهداف آمريكا و اسرائيل قائل شويماين سخنان،  با
اسرائيل . اين همان هدف آمريكا است و بلعكس . اگر موضوعي را اسرائيل به عنوان هدف اعالم مي كند. است

  . اعالم كرده استت رود فرا و رود نيل واقع بين تصرف كليه سرزمين هاي هدف از تأسيس دولتش را 

فرات را براي چه مي خواهند؟ جواب رود نيل تا  هاي بين رود آمريكائيها سرزمين: حال سؤال اصلي اين است
حال خود رها شوند، از لحاظ هويت فرهنگي، اجتماعي و  به اگركشورهاي عربي، .  اين سؤال روشن است

كشورهاي عربستان، يمن ، كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و درياي . يك كشور واحد هستند اقتصادي،
اگر اين كشور واحد . و لبنان بصورت هويتي يك كشور واحد را تشكيل مي دهند ، مصرعمان، عراق، سوريه، اردن

ولي اين كشور يك . درا در اختيار دار جهان درصد منابع نفتي و گازي 60تشكيل شود، كشوري است كه حدود 
قسمت عمده جمعيت اعراب در قسمت باالي رود . است نقطه ضعف آن پراكندگي جمعيت . دنقطه ضعف دار

ساكن و قسمتي هم در شمال آفريقا و مصر يمن   كشورهاي عراق و سوريه، قسمتي در جنوب مانندفرات در 
تقريباً خالي از   اين منطقه. قع شده استشمال شرق عربستان سعودي وا در ،آن ناحيه نفت خيزولي . هستند

  .سكنه است
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اسرائيل تا  .اسرائيل در درجه اول اين است كه مانع ايجاد يك كشور واحد در اين منطقه شودهدف از تأسيس 
اگر اسرائيل بتواند سرزمين هاي بين رود نيل تا فرات را در ولي ،   .كنون توانسته است، اين هدف را محقق سازد

اعراب سكونت دارند و مناطق نفت خيز  جمعيت عمده بگيرد، آنگاه خواهد توانست بين سرزمينهايي كهاختيار 
كه در سرزمينهاي نفت خيز سكونت دارند از منطقه خارج و  در اينصورت جمعيت اندكي  .آن، فاصله ايجاد كند

كا بتواند بر اين مناطق مسلط ياگر دولت آمر. كل مناطق نفت خيز در اختيار اسرائيل و آمريكا قرار مي گيرد
، آنگاه خواهد توانست از طريق اهرم فشار قيمت نفت، كليه كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت را تحت شود

  . كنترل خود درآورد

. تقريباً تحت نفوذ كشور آمريكا قرار دارند) بجز ايران ( كشورهاي نفت خيز الزم به ذكر است در حال حاضر نيز 
طرح . ، انجام مي گيردباشدولي اين اعمال نفوذ با هزينه باالتري نسبت به زماني كه اسرائيل بر آن حاكم 

همه جانبه ميالدي آنرا پيگيري مي كند، چيزي جز تسلط  2000خاورميانه جديد در نظر آمريكائيها كه از سال 
   .آمريكا و اسرائيل بر منابع نفتي نيست

آمريكائيها براي رسيدن به اهداف خود در حال حاضر پروژه ، ايجاد درگيري و كشتار در سوريه ، مصر، ليبي و 
اين  .نيز در همان راستا قرار دارد پروژه ايجاد  جو ترور و وحشت در كشور عراق. يمن را به مورد اجرا گذاشته اند

با اين اقدام، آمريكائيها در عوض منافع زيادي دارد، چون هزينه اي براي كشور آمريكا به دنبال ندارد،  امات اقد
به راحتي بر منطقه  مسلط د تا در آينده اي نزديك بتواند نسعي مي كنند بافت جمعيتي اعراب را فرسوده كن

   .شوند

 .تسا نانبل روشكند بر منطقه مسلط شوند، اسرائيل نتوانآمريكا و تا ه كه باعث شد مانعيتنها  در اين ميان 
تصرف كرد، ولي بعدا از آن خارج شد و در جنگ  1982لبنان تنها منطقه اي است كه ابتدا اسرائيل آنرا در سال 

در نتيجه كشور اسرائيل . استران لبنان، جمهوري اسالمي ايتنها حامي . ست سختي خوردروزه از آن شك 33
در . لبنان را تضعيف كند براي اينكه بتواند به اشغالگري هاي خود ادامه دهد مجبور است، هر طور شده حاميان 

  . نتيجه دولت اسرائيل براي تضعيف ايران سعي در بزرگ نمايي مسئله هسته اي ايران دارد
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  آمريكا و تحريم ايران

  

در اين كشور كليه سرمايه داران كشور . بنا نهاده شده است سرمايه داريحكومت آمريكا بر اساس ايده ليبرال  
، بدست از طريق آراء كسب شده از مردمقدرت را اين دو حزب . در قالب دو حزب سازمان دهي شده اند

نهادهاي تصميم گير در كشور آمريكا مثل كنگره ،  اين دو حزب با توجه به آرائي كه بدست آورده اند،. گيرند مي
هرچند مسئولين  كشور آمريكا مبناي تصميمات خارجي و . سنا و رياست جمهوري، را در اختيار خود مي گيرند
منافع  همانمنافع ملي آمريكا  در نهادهاي تصميم گيري،  داخلي را منافع ملي آمريكا عنوان مي كنند،  اما

بر اين اساس تصميم گيري در آمريكا بيشتر با منافع گروه هاي . كه در قدرت نفوذ دارند تاسسرمايه داراني 
اگر اقدامي مخالف منافع گروهي از سرمايه داران باشد با آن . بر كشور گره خورده است سرمايه دار حاكم

  . مخالفت و اگر موافق آن باشد با آن موافقت مي كنند

اولين تصميم گيري آمريكائيها در  .يران و آمريكا مورد تحليل قرار مي گيردروابط شش دهه قبل ا با اين وصف
در كشور  1329ملي شدن صنعت نفت درسال . مورد كشور ايران به بعد از ملي شدن صنعت نفت بر مي گردد

د را با پيام اين بود كه ايراني ها مي خواهند نفت خو. ايران، پيام روشني براي سرمايه داران بين المللي داشت
اين پيام با منافع سرمايه داران بين المللي كه مقيم آمريكا بودند . قيمتي مناسب در بازار جهاني بفروش برسانند

در  متعاقب آن. دن صنعت نفت را از بين ببرندلذا آنها سعي كردند به هر نحو ممكن، نهضت ملي ش. در تضاد بود
 .ئيها بصورت مستقيم بر عليه دولت انتخابي ايران كودتا كردندبا اجراي پروژه اي حساب شده، آمريكا 1332سال 

چند سالي منابع نفتي ايران بصورت . دولت دكتر محمد مصدق را بر كنار و شاه دوباره بر كشور ايران حاكم شد
در اين زمان جنگ سرد بين بلوك سرمايه داري و بلوك . ارزان قيمت بسمت كشورهاي غربي در حركت بود

كودتا يا  امكان نرسيدن منافع ناشي از فروش نفت به دست مردم باعث شده بود كه .در جريان بود سوسياليسم
. بوداز تسلط بلوك سرمايه داري  اين امر به منزله خارج شدن ايران. در ايران افزايش يابد انقالب سوسياليستي

براي جلو . بين المللي كمتر شود شد تا منافع سرمايه داران خروج هر كشور از دايره سرمايه داري موجب مي
گيري از هر گونه انقالب يا كودتا در ايران، دولت ترومن در كشور آمريكا، ارتقا رفاه عمومي در كشور ايران و 

در آمدهاي بدست آمده . كمي گران شد ،قيمت نفت. افزايش قيمت بين المللي نفت را در دستور كار قرار دادند
و كل دهه  1330اين اقدام باعث شد تا مردم ايران در  پايان دهه . شد 1340دهه برنامه هاي عمراني در  صرف

. دوباره قيمت نفت افزايش يافت 1350ولي در ابتداي دهه . اقدام خاصي بر عليه كودتا چيان انجام ندهند 1340
سالها پروژه  بلكه در اين. نشد 1340ولي اين افزايش موجب كامل شدن پروژه هاي عمراني شروع شده در دهه 

كارخانجاتي كه در كشور تأسيس شده بودند، بصورت وابسته به فعاليت خود . هاي عمراني به حال خود رها شد
. شايد وضعيت خودرو سازي در ايران گوياي برخورد سرمايه داران غربي با كشور ايران باشد. ادامه مي دادند
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اين كارخانجات فقط مونتاژ كننده  ،ابتداي تأسيس. تأسيس شدند 1340كارخانجات ساخت خودرو ايران در دهه 
ولي با ادامه فعاليت اين كارخانجات سعي مي كنند، توليد قطعات را در دستور كارخود . قطعات خارجي هستند

بتوانند تقريبا كل قطعات را در داخل كشور توليد بايد در مدت ده سال  بطور معمول اين كارخانجات. دقرار دهن
همچنان مونتاژ كننده باقي  1357تا سال  ايران  كارخانجات توليد خودرو و كارخانجات لوازم خانگيولي . ندنك

  . ماندند

هرچند اين تجهيزات در . عالوه بر اين قسمت عمده درآمدهاي ارزي كشور صرف خريد تجهيزات نظامي شد
اي بود كه اين تجهيزات وارد كشور  جنگ تحميلي مورد استفاده رزمندگان اسالم قرار گرفت ولي در ابتدا بگونه

ولي براي استفاده و نگهداري از اين تجهيزات تعداد زيادي مستشار نظامي وارد كشور شده بودند كه . شده بود
. قسمت اعظم درآمدهاي ارزي كشور بصورت پرداخت حقوق و مزايايي مستشاران دوباره به آمريكا بر مي گشت

  .ور، نصيب شركت هاي اسلحه سازي آمريكا مي شدبه عبارت ديگر درآمدهاي ارزي كش

آنها براي . آمريكا در ايران تأسيس و راه اندازي تأسيسات هسته اي بود سرمايه دارنيكي از مهمترين اقدامات 
 .راه اندازي تأسيسات هسته اي مبالغ هنگفتي را دريافت ولي در راه اندازي اين تأسيسات تعلل زيادي كردند

نابع ارزي كشور تبديل به عاملي جهت تاراج م هم حضور اين تأسيسات . يچ گاه راه اندازي نكردندبطوريكه آنرا ه
  . شده بودند

واردات كاالهاي مصرفي براي فعاليت سرمايه داران بين المللي در ساير بخشهاي ايران بگونه اي بود كه منجر به  
اين وضعيت باعث وقوع انقالب شكوهمند . مللي بودها به سرمايه داران بين الگروهي خاص، و برگشت اين درآمد

  . اسالمي در ايران شد

مي توان . در بهشت زهرا توجه كنيم و آنرا در يك جمله كوتاه خالصه كنيم) ره (ي اگر به سخنراني امام خمين
ني بود اين جمله درد دل مردما. »ما نمي خواهيم كسي نوكر باشد« :فرمودند ايشان ،به اين جمله ايشان رسيد

 تحميل قوانين كاپيتوالسيونوسيله ، به دارايي و سرمايه هايشان از طرف كودتاچيان آمريكايي  كه عالوه بر تاراج
  . را نشانه گرفت سرمايه داران آمريكايي فعلذا اين انقالب دوباره منا. تحقير هم شده بودند

آنها . هدف براندازي نظام را سرلوحه كارهاي خود قرار دادند آمريكائيها  اسالمي در ايران، دوباره بعد از انقالب
اين كودتا كه توسط . كودتاي نافرجام نوژه بود،مهمترين آنبراي براندازي كارهاي زيادي انجام دادند ولي 

سرمايه داران ولي اين هشدار را براي ايراني ها داشت كه . آمريكائيها طراحي شده بود، در همان نطفه خفه شد
فرصتي بدست آورند  و هر وقت .دننمي توانند حكومت مورد دلخواه مردم ايران را تحمل كنهيچ گاه ريكائيها آم

لذا در اقدامي خود جوش از طرف  .هاي  انتخابي در ايران را در دستور كار خود قرار مي دهند براندازي حكومت
ايرانيان . قطع شد بط رسمي ايران و آمريكامردم ، سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام اشغال و روا
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، تمايلي براي يكا و تغيير رژيم در ايران مي دانستنددخالت هاي آمر را به منزلهبدليل اينكه ايجاد رابطه با آمريكا 
هاي انتخاب شده از طرف مردم  آمريكائيها هم هيچ گاه دولت ،از طرف مقابل. ايجاد ارتباط از خود نشان ندادند

هر چند آمريكائيها براي اشغال افغانستان و عراق با ديپلمات هاي ايراني تماسهايي . ايران را به رسميت نشناخت
     .      بطور كلي قطع شد نيز،  اين تماس ها ،برقرار كردند ولي با محور شرارت خواندن ايران

سعي در مخالفت  ،سالها، چون سرمايه داران آمريكائي كل منافع خود در ايران را از دست رفته مي ديدنددر اين 
با كشور ايران منافع خود را از طرق ديگري  تالبته آنها سعي مي كردند با ابراز مخالف. صريح با ايران داشتند

  . جبران كنند

آمريكايي ها و اروپاييها با  .لحه به كشورهاي عربي استروشها ايران هراسي براي فروش بيشتر اساز اين يكي 
تنها در دو معامله فروش اسلحه به  ، و تبليغات منفي در مورد بمب هسته اي،هيوال نشان دادن ايران در منطقه

  داشته اند   2013و  2012در سالهاي  ميليارد دالر فروش 200عربستان و امارات متحده عربي بيش از 

دومين موضوعي كه آمريكائيان سعي در تحريم ايران و نفت داشتند، باال بردن قيمت نفت براي اقتصادي شدن 
  بلكه سرمايه داران. البته اين تنها عامل نبود .تأمين انرژي از منابع غيرنفتي بودتحقيقات و اجرايي شدن، 

از كشورهاي مصرف كننده عمده  ي الزم راد، ذخاير و سرمايه هانبا افزايش قيمت نفت، سعي مي كن ييآمريكا
هم خريداران  ي عربياز طرف ديگر كشورها. دنبه كشورهاي نفت خيز عربي سرازير كن مانند چين و ژاپن و كره 

با تحريم نفت ايران و  سرمايه داران آمريكائي،از اين طريق . هميشگي اسلحه و ساير محصوالت آمريكايي هستند
   .  كنند، منافع شركت هاي اسلحه سازي و ساير كارخانجات آمريكايي را افزايش دهند افزايش قيمت آن سعي مي

اين هزينه ها عبارت . آمريكا تحميل كرده است بر دولت را يهاي هزينهوضع تحريم ها،  ،عالوه بر منافع فوق
رهگيري  بعد از. تجاري دارنداز ايجاد ادارات متعدد براي رهگيري شركت ها و كشورهايي كه با ايران رابطه : است

اين  .شوددر مورد آنها اجرا، بايد تنبيه، جريمه و يا تحريم شركت ها و كشورهايي كه با ايران رابطه تجاري دارند
اقدامات از طرفي هزينه هايي بر دولت آمريكا تحميل مي كند از طرف ديگر اينگونه برخورد با شركت هاي ساير 

ر كشورها سعي كنند روابط تجاري خود را با سرمايه داران آمريكائي كاهش كشورها موجب مي شود تا ساي
براي  هايي را هم  هزينه ، كند تحميل مي يي كه به دولت آمريكادر نتيجه تحريم ها عالوه بر هزينه ها. دهند

  . شركت هاي آمريكا به همراه آورده است

اي دولتي خود را تأمين كند بطوريكه اختالفات بين در حال حاضر كشور آمريكا نمي تواند هزينه هاي دستگاه ه
بطور قطع اين كشور نمي تواند در . رئيس جمهور آمريكا و كنگره موجب تعطيلي دستگاه هاي دولتي شده است

تغييراتي در تحريم ها در نتيجه مجبور است، به هر طريقي . آينده  هزينه تحريم هاي غير قانوني خود را بپردازد
  .بوجود آورد
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  اهداف و استراتژي مذاكره: قسمت سوم 

براي رسيدن به اين هدف يك نقشه . است براي كاهش وحذف تحريم هاراه حلي  نمهمترين هدف مذاكره يافت
البته مي توان اهداف فرعي . نزواي اقتصادي استايران از دف اصلي رفع تحريم ها براي خروج ه. راه الزم است

در نقشه راه هم بايد بدانيم . ولي هدف اصلي نبايد فراموش شود. مانند اقتصاد مقاومتي را نيز به آن اضافه كرد
  . چه كارهايي مي خواهيم انجام دهيم

  انزواي اقتصادي تحريم ها براي خروج از  رفع : هدف اصلي 

  :اهداف فرعي 

  براي نيل به خودكفايي نسبي در اقتصاد كشور فعاليت هاي داخلي حمايت از - 1
 ايجادفضاي كسب و كار سالم و پاكسازي اقتصاد از سيطره قاچاقچيان و مافياي تجاري - 2

 ثبات اقتصادي  ايجاد  مهار تورم و  - 3

 

  :نقشه راه رفع انزواي اقتصادي 

با همه كشورها بايد در دستور  اقتصادي و سياسيبراي خروج از انزواي اقتصادي، افزايش سطح روابط فرهنگي ، 
با مذاكرات و تفاهم بيشتر با كشورهاي مختلف مي توان، آنها را مجاب به افزايش سطح روابط  .كار قرار گيرد
مذاكره با هر كشوري براي افزايش سطح روابط تجاري مي تواند، كشور را از انزواي تجاري خارج . تجاري نمود

قسمت اول اقداماتي عمومي است كه مي توان آن اقدامات . نقشه راه پيشنهادي شامل سه قسمت مي شود. كند
قسمت دوم اقداماتي است كه خاص كشورهاي اسالمي است و قسمت . را در همه كشورهاي خارجي انجام داد

  . سوم اقداماتي است كه خاص كشور آمريكا است
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  اقدامات عمومي در قبال همه كشورها 

هم . مهمترين مشكلي كه كشور هم اكنون گرفتار آن است تأمين دارو بصورت رسمي و از منابع مطمئن است
ايد چندان چشم گير آن مقداري هم كه توليد نمي شود، ش. اكنون  تعداد زيادي دارو در كشور ساخته مي شود

انيم قسمتي از داروها را از طريق اگر روابط فرهنگي و سياسي را با همه كشورها ارتقاء بخشيم مي تو. نباشد
  . كشورهاي دوست و همسايه بصورت رسمي وارد كشور كنيم و مشكل خود را حل و فصل كنيم

. در نتيجه راه كلي اين است كه تعداد ديپلمات هاي خود را در نمايندگي هاي خارج از كشور افزايش دهيم
هيل روابط تجاري و تسهيل روابط پولي بين ايران و ، مذاكره ، ايجاد ارتباط بيشتر، تسهدف اين ديپلمات ها

اقداماتي كه دستگاه ديپلماسي بايد مد نظر داشته باشد، . كشوري باشد كه ديپلمات ها در آن مستقر هستند
  :عبارتند از 

  

  تسهيل روابط پولي كشور با ساير كشورها، - 1

بانك مركزي نقش تسهيل روابط پولي براي . باشد گزنده ترين تحريم ها بر عليه ايران، تحريم بانك مركزي مي 
مي توان از طرق . حال كه بانك مركزي تحريم شده است. تسهيل روابط تجاري و اقتصادي را بازي مي كند

تأسيس بانكهاي مشترك، ايجاد توان با روابط پولي بين الملل را مي  تسهيل. ين تسهيالت را فراهم كردديگري ا
كهاي داخلي در خارج از كشور تسهيالت براي احداث شعبه بانكهاي خارجي در داخل كشور و احداث شعبه بان

از  قبل. رابطه تجاري و فرهنگي است اين اقدامات نيازمند مذاكره و تعامل با كشورهاي طرف .نيز انجام داد
ايران و هند و بانك ايران و ژاپن و چند بانك مشترك ديگر فعاليت داشتند  انقالب بانكهاي مشترك مثل بانك
در ضمن ايجاد . پيشنهاد مي گردد اين بانكها دوباره تشكيل و فعال شوند. كه در ابتداي انقالب منحل شدند

پي ايجاد شعبه، توسط بانك خارجي با مشكالت قانوني روبرو است كه اين قوانين بايد اصالح و ديپلمات ها در 
 .  آن باشند، تا روابط پولي با ساير كشورها تسهيل شود

 .تسهيل رابطه تجاري با ساير كشورها - 2

ديپلمات ها مي توانند با فعاليت بيشتر در قسمت وابستگي بازرگاني سفارت خانه ها، تسهيالت بيشتري براي  
در ضمن با مذاكره بيشتر سعي كنند، اجراي قوانين . صادر كنندگان و وارد كنندگان كاال به ايران قائل شوند

 .ي اثر كنندكشور آمريكا در مورد تحريم ايران را در ساير كشورها كمرنگ و ب
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 تسهيل در ارتباطات فرهنگي - 3

منظور از تسهيل در ارتباطات فرهنگي، روابط راديو و تلوزيون، افزايش رفت و آمدهاي توريستي، سمينارهاي 
سرائيل در مورد ايران را اثر تبليغات آمريكائيها و ا مي توان با اين تسهيالت . باشد.. بين المللي و منطقه اي و

  . كارهايي كه ديپلمات ها مي توانند انجام دهند به شرح زير است. خنثي كرد

ديپلمات ها مي توانند با ارتباط با آژانس هاي مسافرتي و توريستي مقيم در ساير كشورها، سهولت  -
در ضمن مي توانند با ايجاد ارتباط بين . بيشتري براي توريست ها و بازديد كنندگان از ايران قائل شوند

 . نگي داخل با ساير كشورها، ارتباطات فرهنگي را گسترش دهندنهادهاي فره

شركت فعال در مجامع بين المللي و منطقه اي مي تواند عمر تحريم ها را كوتاه و يا تحريم ها را بي اثر  -
 .كند

ن فرهنگي زمينه ارتباط بيشتر با كشور را مينارها ، نمايشگاه ها و ساير اماكايجاد و شركت فعال در س  -
 .فراهم سازند

ايجاد تسهيالت براي اقامه دعاوي حقوقي در دادگاه ها و مجامع بين المللي بر عليه تحريم هاي غير   -
 .قانوني وضع شده توسط آمريكا و هم پيمانان او

اطالع رساني بيشتر در رسانه هاي گروهي كشورها پيرامون مقاصد صلح آميز بودن برنامه هسته اي   -
 ايران

تبادل اطالعات از طريق راديو ، تلوزيون ، تفسير كارشناسان ، رفت و : غير رسمي ، مانند ايجاد مذاكرات -
 .غير قانوني و موهوم بودن تحريم ها بيشتر پيرامون، آمدها ، توسعه توريست بمنظور  اطالع رساني

 دارو و درمان و مردم عادي،  تأمين بر تبليغات پيرامون اثر منفي تحريم ها -

سازي برنامه هسته اي براي گروه ها و كشورهاي تأثير گذار  مي تواند  منجر به كاهش  بازديد و شفاف -
  . زمان تحريم ها شود

 ايجاد سوال هاي گوناگون از غير قانوني بودن تحريم ها در اذهان عمومي كشورها،  - 4

مي كند، كشور ايران مثالً مي توان در كشور فرانسه اين سؤال را مطرح كرد كه وقتي رئيس جمهور آمريكا اعالم 
چرا شركت هاي خودرو سازي فرانسوي بايد بخاطر يك موضوع . تا يكسال ديگر نخواهد توانست بمب اتمي بسازد

انسويان ردليل بيكاري ف. غير قانوني و موهوم، توليدات خود را متوقف و كارگران و كارمندانشان را اخراج كند
و يا در كشور چين مي توان اين سوال را مطرح كرد كه اگر   چيست؟ چرا اين  شركت ها بايد ورشكست شوند؟

ايران تا كنون نمي توانسته بمب اتمي بسازد و قرار هم نيست هيچ گاه بمب اتمي بسازد چرا  آمريكا ، شركت 
 هاي چيني را به جرم رابطه با ايران جريمه و تحريم مي كند؟
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  كشورهاي اسالمي رابطه با اقدامات خاص براي   

ولي اقدامات . كشورهاي اسالمي تفاوت خاصي با ساير كشورها ندارداقدامات ديپلماتيك و خارجي در رابطه با 
همانطور كه مي دانيم اكثريت . داخلي براي برخورد با اتباع خارجي مسلمان در داخل ايران بايد متفاوت باشد

عقايد شافعي مذهبان . اكثريت  هستنددر ميان سني مذهبان، شافعي مذهب در . مسلمانان سني مذهب هستند
اين گروه در عقايد خود عالوه بر خلفاي راشدين ، ائمه معصومين . با مذهب شيعه قرابت و نزديكي بسياري دارد

همانطور كه قبالً در مورد كشور عربستان سعودي نوشتم، اين كشور كتابهايي منتشر ولي . را نيز قبول دارند
انتشار اين كتابها ، باعث شده تا . دنشرك را با توجه به آيات قرآن تعليم مي دهكند كه در آن مصاديق  مي

عالوه بر اين در بعضي از كتابها صريحاً با توجه به مصاديق آن . مسلمانان نسبت به مصاديق شرك حساس باشند
خنثي سازي آن  در زير مصاديقي كه آنها شيعه را مشرك مي دانند اشاره و راههاي. شيعه را مشرك مي دانند

  .پيشنهاد مي گردد

 :زيارت قبور ائمه - 1

و كسي كه به زيارت قبور مي رود او را قبر پرست . علماي وهابي در عربستان كالً زيارت قبور را حرام مي دانند 
ولي علماي ديگر اهل سنت زيارت قبور را حرام نمي دانند ولي بعضي از حركات بر سر قبر را . و مشرك مي دانند

حركاتي مانند چسبيدن به ضريح و غفلت از خواندن نماز  اول وقت در حرم مطهر ائمه . لقي مي كنندشرك ت
  . معصومين

عده اي ضريح را رها . عشا خوانده مي شودمغرب وظهر، عصر ،  صبح، حرف اصلي هم اين است چرا وقتي اذان
چسبيدن به ضريح و نخواندن نماز را  .نمي كنند و به آن مي چسبند و نسبت به خواندن نماز بي اعتنا هستند

 ،مدينهشهردر ) ص(، مانند مسجد النبي) ع(اهل سنت انتظار دارند در حرم ائمه مطهر. شرك تلقي مي كنند
لذا در اين . و زيارت ها هم در زمان اقامه نماز تعطيل باشد. نمازهاي پنج گانه در پنج وقت خود خوانده شود

، موضوع اقامه نمازهاي پنج گانه )ع(مورد پيشنهاد مشخص اين است كه در شهرهاي مذهبي و در حرم ائمه
در ضمن از شروع اذان تا پايان نماز ، خادمان حرم مردم را از اطراف . بصورت جماعت در دستور كار قرار گيرد

   .شركت كننداول وقت اعت نماز جم را تشويق كنند تا درآنها كنند و ضريح مطهر دور 

) ع(هم اكنون در حرم ثامن الحجج امام رضا. البته تا كنون اقدامات عملي زيادي پيرامون آن انجام شده است
كه پيشنهاد مي شود حتماً . ولي نماز ها در پنج موقع خوانده نمي شود. نماز جماعت به خوبي انجام مي گيرد

اقامه  بصورت جماعت در حرم مطهر ي عصر و عشا هم در زمان خوداذان عصر و اذان عشا خوانده و نماز ها
زائريني كه ظهر نماز را به جماعت خوانده اند . دليلش هم اين است كه زائرين هر ساعت عوض مي شوند. گردد
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شايد اين عده اي كه در موقع نماز عصر وارد حرم . رفته اند و عده ديگري در موقع نماز عصر وارد حرم شده اند
. در اينصورت اگر نماز جماعت عصر هم برگزار شود. ده اند بخواهند از صواب نماز جماعت عصر بهره مند بشوندش

  .اقامه نماز جماعت عشا هم مي تواند به همين دليل انجام شود. قطعاً از آن استقبال خواهد شد

بت به دور كردن مردم از دور اقامه نماز پنج گانه در حرم حضرت معصومه انجام مي گيرد ولي خادمان حرم نس
نسبت به اقامه  ا نيزجديت كمتري به خرج مي دهند كه در اين باره بايد، به آنها تذكر داده شود تا آنه ضريح

  .نماز جماعت جديت بيشتري داشته باشند

مطهر بطوريكه اقامه نمازهاي پنج گانه در حرم هاي . ولي در مورد حرم ائمه در عراق مسئله كمي متفاوت است
اين موضوع باعث شده تا وهابيان براي ثابت مشرك بودن شيعه به اين . آن امامان جدي گرفته نمي شود

  . مصاديق تمسك كنند

   

 جدي گرفتن اقامه نمازهاي پنج گانه در عزاداري ها - 2

هر ساله شيعيان . است) ع(موضوع بعدي جدي گرفتن اقامه نماز هاي جماعت پنج در عزاداري هاي امام حسين 
در ماه محرم و ماه صفر در كربال تجمع مي كنند ولي اقامه نماز جماعت پنج گانه در سر موقع جدي گرفته 

  . عيان را مشرك تلقي كنندكه اين موضوع هم مستمسكي براي وهابيون درست كرده كه آنها شي. شود نمي

  

 افكار وهابيت نقد و بررسي - 3

وهابيون در شهرهاي مكه و مدينه يك . افكار وهابيت بايد در دستور كار علماي اسالم قرار گيرد نقد و بررسي
در اين كتاب . ، منتشر مي كنند»تفسير سه جزء آخر قرآن كريم و احكام و عقايد« كتابي را به همه زبانها به نام 

، دو نفر به نام عبداهللا و عبدالنبي با  در اين كتاب  .يك نو آوري به خوانندگان تفهيم مي شود مبحث شرك با
در مباحثه  عبداهللا با استدالل از آيات قرآن انواع شرك را مشخص مي كند  .هم در مورد شرك مباحثه مي كنند

ل شده ال و ناموس مشركين بر مسلمانان حالدر ابتداي اسالم جان و م. و در جاي جاي اين مباحثه مي گويد
ولي در مورد اين جمله كه جان و مال و ناموس مشركين . همگي قابل قبول است مباحث پيرامون شرك. است

 )ص(در زمان پيامبر اكرم. سوال اول اين است. وجود داردسؤال جاي  در صدر اسالم بر مسلمانان حالل شده
جان و مال   مبر اكرم با كساني مثل ابوسفيان ، معاويه ، خالدبن وليد بوده،سران مشركين و عمده جنگ هاي پيا

و ناموس كداميك از اينها براي مسلمانان حالل شده است؟ پيامبر اكرم بعد از فتح مكه كدام مشرك را اعدام 
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ا اعدام در فتح مكه هيچ كس ر  پيامبر اكرم. كرد و مال و جان و ناموسش را تصاحب كرد؟ جواب معلوم است
) ص(  پيامبر اكرم: پاسخ تكميلي هم اين است كه . بر مسلمانان حالل نكرد  و جان و مال و كسي را هم. نكرد

قرآن به پيامبر اكرم فرموده كه بر شما . در صدر اسالم مردم را به يكتا پرستي و اجتناب از شرك دعوت نمود
از مكه به ) ص(كتا پرستي موجب اخراج پيامبر اكرمدعوت او به ي  .بجز ابالغ رسالت هيچ چيزي ديگري نيست

مهاجرت   اموال خودشان را درمكه رها كردند و به مدينه) ص(مسلمانان هم به تبع پيامبر اكرم. مدينه شد
يك روز خبر رسيد كه با اموال . در وضعيت بسيار بدي، زندگي خود را در مدينه آغاز كردند مهاجرين   .كردند

آنها هم براي پس . مسلمانان كه در مكه رها شده بود، ابوسفيان كارواني راه انداخته و اموال را به شام برده است
ن خود را به سالمت از مسلمانان دور ولي ابوسفيان از بي راهه كاروا. گرفتن اموالشان بر سر چاه بدر گرد آمدند

مسلمانان در اين جنگ پيروز شدند، . وقتي مشركين از اين موضوع اطالع يافتند، به جنگ مسلمانان آمدند. كرد
در هيچ جاي تاريخ ننوشته كه ابوسفيان اموال مسلمانان را پس داده . ولي نتوانستند اموال خود را پس بگيرند

تنها مالي كه بدست مسلمانان افتاد، وسايل . نان مال و اموالي بدست نيĤورنددر جنگ بدر مسلما  . باشد
عده اي از مشركين اسير شدند كه مسلمانان در قبال اسيران . آنان آمده بودند  مشركيني بود كه به جنگ  رزم

ي خواستند چون مسلمانان م  .فديه هم به نوعي دريافت خسارت جنگ از شروع كنندگان آن بود .فديه گرفتند 
كساني كه به جنگ مسلمانان   پس. پس نداد  ابوسفيان هم اموال آنها را. اموال خود را از ابوسفيان پس بگيرند

ي بايست خسارت وارده را جبران بودند كه در صورت شكست مجنگ در بدر آمده بودند، شروع كنندگان 
در اين جنگ هم جان و   .سلمانان مدافع بودنديعني م. در مدينه اتفاق افتاد جنگ احد و خندق هم . كردند مي

جان و مال و ناموس كسي   )ص(در فتح مكه هم پيامبر اكرم . مال و ناموس كسي توسط مسلمانان تصاحب نشد
   نتيجه اي كه مي گيريم اين است ،خداوند جان و مال كساني را كه به جنگ مسلمانان نيامده .را تصاحب نكرد

تا از شرك خود . كردو با او صحبت  استدالل اگر كسي مشرك بود بايد او را نصيحت  با اين. حالل نكرده است
در اينصورت هم بايد او را . انجام دادشرك آلود  كارفرض ديگر هم اين است كه اگر مسلماني . دست بردارد

كمر  ،ديگر نمي توان يك فرد را مشرك تلقي كرد و سپس به يك نفر .نصيحت كرد تا از شرك خود دست بردارد
  . بند انفجاري بدهيم تا هم خودش و هم مشرك را  به قتل برساند

اولين كساني كه به مسلمانان تهمت شرك زدند و آنها را در كوچه و : بايد از وهابيون پرسيدبعدي كه سؤال 
ريخ صدر خيابان كشتند و يا به قول شما جان و مال و ناموسشان را حالل كردند چه كساني بودند؟ اگر به تا

تهمت شرك   اولين كساني كه به يك مسلمان به درست يا به غلط شويم، متوجه مي.  اسالم نظري بياندازيم
كشته نشده است، مگر اينكه   شرك  اتهام  قبل از آن، كسي به. زده و آنها را كشته اند، گروه خوارج بوده است

 .از دين خارج شده اند. پيداستگروه خوارج هم از نامشان .مسلمانان آمده باشد  به جنگ

 )ص(بررسي منش و سيره پيامبر اكرم -4
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با همه ) ص(در صدر اسالم پيامبر اكرم . رفتار و كردار پيامبر و صحابه گرامي بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد
در زمان حكومتش، كسي به زندان نرفته است، كسي كتك نخورده است، كسي را مورد . رفتاري خوش داشتند

كسي را حد . شماتت و سرزنش قرار ندادند، هيچ كس را نكشت مگر اينكه طرف مقابل، آغاز كننده جنگ بوده
كسي . از طرف خداوند به ايشان نازل شده بود ) مجازات تعيين شده از طرف قاضي( هر چند كه قوانين حد  .نزد

. آبروي كسي ريخته نشد. رما جان ندادكسي بدونه مسكن از سرما و گ. كسي تشنه نماند   .را گرسنه رها نكرد
زكات مالياتي است كه داراي يك . زكات بوده است. ماليات دريافتي از مردم كه عمده آنها كشاورز و دامدار بودند

ماليات بر او تعلق . يعني اگر كشاورز، يا دامدار از مقدار معيني كمتر محصول توليدكرده باشد. حد نصاب است
در همين زمان در . ديگر از قوت و غذاي سال كشاورز و دامدار ماليات گرفته نشده است به عبارت. نمي گيرد

ايران و جاهاي ديگر رسم بر اين بوده است كه كشاورز و يا دامدار، محصولي كه توليد مي كند، بايد 
نجم يك پ. پنجمش را به صاحب زمين بدهد در همين زمان تمام زمين ها متعلق به پادشاه بوده است  يك

كشت مي شده، حق   اگر زميني دركنار رودخانه ها. متعلق به كسي است كه آب را تأمين مي كند محصول هم
بابت ماليات پرداخت   درصد درآمد خود را 40در اينصورت كشاورز حدود . آب هم از كشاورز گرفته مي شده

پرداخت  مالياتيهيچ  ..) أس گوسفند ور 40كيلو گندم يا  300مثالً ( ولي در اسالم تا يك حدنصاب  . كرده مي
يك ماليات ديگر هم به نام خمس وجود . درصد پرداخت مي شده 10نمي شده و بعد از حد نصاب هم حدود 

كه غنايمي از  جنگاوراني   .اين ماليات بر جنگاوران، بازرگانان و ثروت هاي بال استفاده وضع شده است. دارد
ماليات بعنوان بازرگانان هم يك پنجم سود خود را . ماليات مي دادندبدست مي آورند يك پنجم را   جنگ

وقتي ماليات كم گرفته . اگر ثروتي بال استفاده رها مي شد نيز خمس بر آن تعلق مي گرفت. پرداخت مي كردند
ي با اين اوصاف زندگي در شهر مدينه، يك روياي. شود، حاكمان اسالمي هم با مردم رفتاري خوش داشته باشند

دسته دسته  .بالد ديگر وصف مدينه فاضله را شنيدند   وقتي مردم. دست نيافتني براي سايرين بوده است
  . مسلمان شدند

ولي رفتار وهابيون چه باليي به سر اسالم آورده است؟ حكومت طالبان در افغانستان، زاده افكار 
او را مشرك خواندند و . به هر كسي رسيدند. به حكومت افغانستان رسيدند  طالبان وقتي  باشد، مي  وهابيت
نا امني . بطوريكه كاركنان سفارت ايران را نيز كه كاري بجز پخش مواد غذايي و دارويي نداشتند كشتند. كشتند

االن  .بقدري گسترش يافته كه هيچ افغاني جرأت خروج از روستاي خود و رفتن به روستاي مجاور را ندارد
و صحابي ) ص(يعني عملكرد آنها معكوس  عملكرد پيامبر اكرم  .افغانستان به اشغال آمريكايي ها درآمده است

  . آن بزرگوار است
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 مردم و علماي اسالم چيست؟   وظيفه  وقتي وهابيون اينگونه هستند - 5

افكار وهابيت از افكار خوارج . كنمبا مطالبي كه از افكار وهابيت در باال ارائه كرده ام، اينطور نتيجه گيري مي 
در ) ص(به اسالم ندارد كه با افكار پيامبر اكرم    نه تنها ربطي اين افكار اصالً  .صدر اسالم نشأت گرفته است

اين افكار در جايي كه اختالفات بين مسلمانان زياد . وهابيون  نه سني هستند و نه شيعه. تضاد كامل قرار دارد
در نتيجه پيشنهاد . وقتي اختالفات زياد شد، افكار خوارج و يا وهابي گري رشد مي كند. باشد گسترش مي يابد

بيشتر بر مشتركات مذاهب  ،و در برخورد با اهل سنت. مي شود ، اختالفات شيعه و سني كالً كنار گذاشته شود
 .تأكيد شود تا افكار اين گروه به حاشيه رود و در زمان آينده از بين برود

 )ع(ست قيام امام حسين تبين در -6

بايد و اقامه نماز هاي پنج گانه بصورت جماعت در ايام سوگواري آن حضرت  ) ع(تبين درست قيام امام حسين 
در . امر به معروف و نهي از منكر عنوان كردند از قيام خود را هدف ) ع(امام حسين  . در دستور كار قرار گيرد

. اين امر باعث شهادت ايشان شد. ضمن به كسي كه خود را به زور به مسلمانان تحميل كرده بود ، بيعت نكرد
با  .نيز در قيام توابين و جنگ حره شهيد شدند) ص(متعاقب شهادت ايشان ، باقي مانده صحابه پيامبر اكرم

را سب ) ع(موضوع قيام امام حسين  نبايد اجازه داد تا وهابيون) ع(قيام امام جسين  روشنگري هاي پيرامون
به تبعيت از امام حسين، اقامه نمازهاي پنج گانه بصورت جماعت در  از طرفي. به صحابه تلقي كنند) فحش(

  . نشودمطرح  دا تا  موضوع عدم اقامه نماز و درخواست شفاعت از غير خ .در دستور كار قرار گيرد سوگواريها

  استراتژي مذاكره با آمريكا

  

رتخانه و دستگاه علت قطع رابطه با آمريكا، دخالت سفا. سال است كه قطع مي باشد 34رابطه آمريكا و ايران 
و كودتاي كه موجب براندازي حكومت انتخابي محمد مصدق شد  1332در كودتاي سال  ديپلماسي آمريكا

سال هيچ  34از طرفي در اين . ملت ايران خواستار حكومتي انتخابي است  .باشد مي 1358نافرجام نوژه در سال 
موضوع براندازي . گاه هيئت حاكمه آمريكا انتخابات رياست جمهوري و مجلس ايران را به رسميت نشناخته اند

اين . تاسبوده ساله  34دولت مردان آمريكا در اين  ت ايران بصورت نقل ونبات سخنان،حكومت انتخابي مل
  تحريم نيز براي  تصويب هر قانون ) باراك اوباما ( موضوع حتي در اظهارات رسمي رئيس جمهوري فعلي آمريكا 

  .  اين اظهارات بقدري زياد است كه نيازي به ادله و سند ندارد. تكرار شده است
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اه بحث مذاكره و ارتباط هيئت حاكمه آمريكا در اين سالها بگونه اي بوده است كه هيچ گتوسط هدف براندازي 
تهديدها، تحريم هاي مكرر آمريكائيها و پافشاري ملت ايران . توانست بين دو دولت آمريكا و ايران عنوان شود نمي

  . بر داشتن يك حكومت انتخابي، زمزمه هر گونه ارتباط و مذاكره را در همان ابتدا ناكام مي گذاشت

آمريكائيها رسماً درخواست مذاكره و  1392ت جمهوري ايران در سال اما به يكباره بعد از انتخابات سال رياس
براي اولين بار رئيس جمهور آمريكا در سخنراني سازمان ملل عنوان كرد كه آمريكائيها . ارتباط را مطرح كردند

ولي مي توان . هنوز از انگيزه آمريكائيها براي مذاكره مطلبي منتشر نشده است.  قصد براندازي در ايران را ندارند
  . با احتماالتي اين موضوع را تحليل و تفسير كرد

بقول . كنند آمريكائها انگيزه خاصي براي ارتباط ندارند، ولي مذاكره را رد هم نمي: فرض مي كنيم :حالت اول
فرض مي كنيم، قبل از  ،يا بدتر. خودشان ابتدا آقاي روحاني به باراك اوباما تلفن زده و آنها هم استقبال كرده اند

در سفر نيويورك  نژاد احمدي. احمدي نژاد هم درخواست مذاكره كرده بود و آمريكائي ها نپذيرفته بودند ،آن 
در مورد مذاكره با امريكا سؤال كرد،  خبرنگاري از او ،  خود در سازمان ملل در كنفرانس خبري ،1391سال 

هر چند اين سخن  احمدي نژاد مي تواند نوعي  .آمريكا مشكلي ندارد براي مذاكره با :در پاسخ گفت: احمدي نژاد
مي خواسته باب مذاكره را باز كنيم ايشان با اين پاسخ،  لي فرض ميفرار از سواالت بعدي خبرنگاران باشد، و

در  .اند را پذيرفته مذاكره با ايران خواستند مذاكره كنند، ولي حاال ،نمي  لي در آن موفع آمريكائيها كنند و
  اينصورت نقشه راه ايران براي مذاكره چه مي تواند باشد؟

در آن صورت براي مذاكره با آمريكا چند هدف را . امتيازي نخواهند ،براي مذاكرهآمريكائيها اگر : پاسخ اين است 
  :عبارتند از اين اهداف. بايد تعيين كرد و با آنها به چانه زني پرداخت

 براي رفع تحريم هاگسترش مذاكرات رسمي و غير رسمي براي  - 1

 جلو گيري يا به تأخير انداختن تحريم هاي جديدبراي گسترش مذاكرات رسمي و غير رسمي  - 2

  في مابين ساير مسائل و مشكالت گسترش مذاكرات براي حل و فصل  - 3

مذاكره ايران با آمريكا باعث مي شود : دقبالً عده اي مي گفتن. مذاكره براي اهداف باال كار بسيار معقولي است 
ولي بعد از . قبل از حوادث اخير قابل اثبات و رد نبوداين گذاره تا . تا آزادي خواهان عالم از مبارزه نا اميد شوند

وقوع حوادث اخير كه به آن اشاره خواهم كرد، نفس مذاكره باعث شد تا بيشترين نگراني و نا اميدي از مذاكره 
و آمريكا متوجه دوستان و هم پيمانان آمريكا شود و كمتري اثري از يأس و نا اميدي در دوستان و هم  بين ايران

  .استراتژي هاي مذاكره رسمي و غير رسمي با آمريكا به شرح زير مي باشد .پيمانان ايران  مشاهده نشود
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اعطاي امتيازهاي بي مورد به  مذاكره به معني. است مذاكرات رسمي و غير رسمي منظور از مذاكره، - 1
مذاكرات ديپلمات ها و مسئولين كشور با همتايان خارجي  ،منظور از مذاكره رسمي. طرف مقابل نيست

 .حل و فصل و مسائل في مابين و شنيدن مطالب طرف مقابل است هدف از اين مذاكرات.  خود است

روشنگري بيشتر در افكار عمومي و اقامه دعاوي در مجامع  مذاكره غير رسمي هم ، انجام مصاحبه و - 2
تا از اين طريق اوالً دولتهاي  تحريم كننده  در مقابل افكار عمومي كشورشان .  حقوقي بين الملل است

دوم اينكه . بطوريكه با فشار افكار عمومي خودشان مجبور به رفع  تحريم ها غير قانوني شوند. قرار گيرند
 .از پذيرش در خواست هاي غير قانوني كشور آمريكا خود داري كنندساير كشورها 

يكي از موفق ترين اقدامات انجام شده وزير محترم  .مصاحبه و روشنگري در مورد مواضع كشور ايران - 3
خارجه جناب آقاي دكتر ظريف در كشور آمريكا اين بود كه در واكنش به سخنان نخست وزير اسرائيل 

اين گونه . ال دروغ تحويل مردم مي دهند و عقل جهاني را به سخره گرفتندس 22آنها براي : گفت
 .مصاحبه ها مي تواند، تحريم ها را هر چه سريعتر لغو كند

تبادل اطالعات از طريق راديو ، تلوزيون ، تفسير كارشناسان ، رفت و  توسعه ارتباطات فرهنگي مانند،  - 4
 .پيرامون غير قانوني و موهوم بودن تحريم هاآمدها ، توسعه توريست بمنظور  اطالع رساني 

موضوعي كه بايد بر روي آن تبليغات شود، اثر تحريم ها بر تأمين دارو   .استفاده از ابزار حقوق بشر   - 5
. هرچند مسئولين كشور سعي مي كنند، نيازهاي داخلي به دارو و درمان را تأمين كنند. درمان است

ايجاد مشكل براي . دارو با مشكل مواجه شودعرضه كيفيت و كميت ولي تحريم ها باعث شده تا كنترل 
عرضه دارو در هر كشوري، جنايت عليه بشريت محسوب مي شود كه در حال حاضر دولتمردان 

 .آمريكايي اين كار را دارند انجام مي دهند

بازديد و شفاف سازي برنامه هسته اي براي گروه ها، و كشورهايي كه مي تواند بر رفع  . شفاف سازي - 6
اين را . انيوم ايران توليد دارو استردرصد او 20وقتي هدف از غني سازي . تحريم ها تأثير گذار باشد

ن كار اي. گذاشته شود گروه هاي صاحب نفوذبايد بين همه تبليغ كرد، حتي اگر مي شود بازديدي براي 
  .شود مي تواند  منجر به كاهش زمان تحريم ها 

جمله زير . مذاكره و احوالپرسي تلفني جناب آقاي روحاني و اوباما، اگر هيچ دستĤوردي نداشته باشد  - 7
كشور ايران تا يكسال ديگر : اوباما بعد از مذاكره با نتانياهو عنوان كرد .آورد بزرگي باشد مي تواند دست

ات غير رسمي با آمريكا وجود داشته باشد مي توان اين  اگر مذاكر. نخواهد توانست بمب اتمي بسازد 
تا يكسال ديگر نخواهد توانست بمب اتمي بسازد، به چه  2013سؤال را مطرح كرد، وقتي ايران در سال 

به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شده است؟ روي اين  2006پرونده هسته اي ايران در سال  دليلي
شايد دولت آمريكا نخواهد تحت تأثير اين مطالب قرار گيرد ولي . مسائل بايد تبليغات زيادي انجام گيرد

حت تأثير ياوه اين تبليغات بر ساير كشورها مؤثر خواهد بود، بطوريكه آنها ديگر روابط خودشان را ت
 .سرايي هاي دولت آمريكا قرار نمي دهند
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وقتي اوباما گفته ايران تا يكسال ديگر بمب اتمي  :مي شود در كشور فرانسه اين تبليغات را گسترش داد - 8
نمي سازد، چرا شركت هاي فرانسوي را چهار سال قبل تحت فشار قرار داده تا آنها با ايران قطع رابطه 

خودرو سازي در ايران و فرانسه بايد بخاطر يك موضوع غير قانوني و موهوم،  چرا شركت هايكنند؟ 
چرا شركت هاي فرانسوي بخاطر ياوه  ؟توليدات خود را متوقف و كارگران و كارمندانشان بيكار شوند

  ورشكست شوند؟   بايد ائي هاسرايي هاي آمريك

اگر با ايران مذاكره كنند مي توانند . در اين حالت آمريكائي ها تا حدودي نيازمند مذاكره هستند :حالت دوم
. را مي توان از حوادث رخ داده تخمين زد نياز آمريكا به مذاكره با ايران .مشكالت خود را بهتر حل و فصل كنند

  :تند از رحوادث به صورت اجمالي عبا

تا كاميونهاي  است آمريكائيها براي حضور در كشور افغانستان نيازمند. حوادث افغانستان و پاكستان - 1
اوالً دولت پاكستان براي عبور اين كاميونها مبلغي از آمريكا . تداركاتشان از خاك پاكستان عبور كند

 1392بطوريكه در تير ماه . ثانياً دولت پاكستان نمي تواند امنيت جاده ها را تأمين كند. دريافت مي كند
كاميونها بعد از يك ماه پيدا  اين. ه يك باره سه كاميون متعلق به ناتو در پاكستان مفقود مي شودب

توسط نيروهاي مخالف در پاكستان و  ي حامل تداركات،كاميونها، هر از چندگاهي عالوه بر اين. شود مي
و ناتو در  يياي آمريكابطوريكه تدارك رساني به نيروه. افغانستان هدف قرار مي گيرند و از بين مي رود
هر چند آمريكائيها در اين مورد حرفي نزده اند و اظهار . افغانستان با مشكالت جدي مواجه شده است

مطرح  اند، ولي اگر بتوانند با ايران مذاكره كنند، قطعاً استفاده از ايران براي تدارك رساني را نظري نكرده
 .كنند مي

كشور اسرائيل يك . همانطور كه گفته شد: هنايم رواخ رد يهاوخ يساركومد و يمالسا ياه شزيخ - 2
 يبرع ياهروشك نايم رد .مقاومت اسالمي در لبنان كامالً تثبيت شده است. كشور بسيار كوچك است

 .دداري ابتخان يتموكح غزه هم  هكيراب .دوش يم هرادا يساركومد ساسا رب هك تسا يروشك اهنت نانبل
 و فان خود،وريه بر مخالبا پيروزي ارتش س. دوشمستحكم و تثبيت  مه هقطنم نيا ات هدش ثعاب رما نيا
مصر خلي ااوضاع د .دوش يم روشك نيا يعامتجا و يسايس ماكحتسا ثعابد در سوريه ازآ تاباختنا ماجنا

: اوضاع كشور اردن هم مانند. اسالمي در مصر هم طوالني نخواهد بود يساركومد يزوپير. ملتهب است
 دوخ روشك رب يساركومد كي دنناوتب ليئارسا هياسمه ياهروشك اگر . وضعيت آتش زير خاكستر است

 نيا رگا نمض رد. ندي كنم قيفرد اشب ميالسا ريغ اي يمالسا يساركومد نيا ينابم هتبلا .دننك مكاح
، صهيونيست ها از ترس، خانه باز هم  .دنشاب هتشادن مه ليئارسا اب گنج هب يليامت چيه اه تموكح

  1- 4به عبارت ديگر، وعده خداوند در آيه . گردندمي ترك و به كشورهاي اصلي خود باز  هايشان را
صهيونيست ها، خانه هايشان را با  مي فرمايد در آنجاخداوند  .از قرآن كريم محقق مي شود سوره حشر

 . دست خود خراب و از كنار مسلمانان خواهند رفت
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. كردند پيش بيني ميرا  در مورد اسرائيل) 2(در بند  شده وضعيت توضيح داده 2001آمريكائيها از سال  - 3
ولي تا كنون . آنها طرح خاور ميانه بزرگ را براي جلو گيري از چنين اتفاقاتي به مورد اجرا گذاشتند

روزه  8روزه و  22روزه ،  33اسرائيل در جنگ . امات آمريكا و اسرائيل هيچ پيروزي نداشته استداق
ارسال تروريست از همه كشورها به سوريه براي ساقط كردن دولت . شكست سختي از مقاومت خورد

 . سوريه هم شكست خورد

 دوخ تلاخد زا هك يجياتنولي به داليل  داشته باشند آمريكائيها مي خواستند در سوريه دخالت نظامي - 4
اين مهلكه، روشن  زا اهيئاكيرمآ كنار كشيدن. صرفنظر كردند يماظن تلاخد زا ،دنديد اهروشك رياس رد

لذا آمريكائيها بدنبال مذاكره با . شد كه آمريكا توان تغيير اوضاع منطقه به نفع اسرائيل را نخواهد داشت
 .ايران براي از بين بردن تبعات منفي آن هستند

ت دادند و بعد از گذشت آمريكائيها در مصر، بصورت كنترل شده به اخوان المسلمين اجازه حكوم - 5
اين موضوع خشم مردم مصر از . يكسال آن حكومت مردمي را بر كنار و دوباره نظاميان را حاكم كردند

آمريكائيها دقيقا مانند كاري است كه آمريكائيها بر عليه ملت ايران در  مادقا .ريكا را افزايش داده استآم
 دهاوخ هدنيآ ردتبعات منفي بسيار سنگيني بر آمريكائيها  رما نيادوران دكتر مصدق انجام دادند، 

 .آمريكائيها مجبورند با ايران مذاكراتي داشته باشند ،براي كاهش اين تبعات منفي  .تشاد

بعد از دخالت نظامي اين كشور به يك كانون . آمريكائيها در كشور سومالي دخالت نظامي داشتند  - 6
. بطوريكه اين بحران ممكن است كشورهاي يمن و عربستان را هم در بر بگيرد. بحران تبديل شده است

  .عالوه بر اين دزدي ها دريايي موجب نا امني حساس ترين راه تجاري دريايي سرخ شده است

وضع اين كشور بگونه اي است كه نخست وزير ليبي هم . آمريكائيها در ليبي هم دخالت نظامي كردند - 7
لذا آمريكائي ها .  مردان مسلح ايشان را براي چند شبانه روز با خود مي برند. امنيت جاني ندارد

ور عراق و افغانستان در ضمن آمريكائيها در كش. دانند كه دخالت نظامي آنها كار را بهتر نخواهد كرد مي
ولي مذاكره آمريكائيها با ايران در مورد افغانستان و عراق باعث شد اين كشورها به . هم دخالت كردند

ولي . هرچند در اين كشورها هنوز امنيت كاملي بر قرار نشده است. ديگري تبديل نشوندو ليبي سومالي 
 .يشتري در عراق و افغانستان حاكم كنندآمريكائيها انتظار دارند با مذاكره با ايران امنيت ب

اجراي قوانين خود، اداراتي تأسيس  آمريكائيها وقتي تحريم هايي بر عليه ايران اعمال كردند، براي - 8
ولي در حال حاضر آمريكائيها نمي توانند هزينه ادارات خود . تا بر اجراي تحريم ها نظارت كنند .كردند

انحالل اين ادارات به معني از بين رفتن تحريم . رات خود را منحل كنندلذا آنها مجبورند ادا. را بپردازند
بر اين اساس آمريكائيها مي خواهند با مذاكره اين موضوع را حل و ادارات خود را . ها بر عليه ايران است

 .منحل كنند كه تبعات منفي آن كمتر باشد

ي ها با انجام پروژه هاي مختلفي، موفق غرب. كاهش وابستگي آمريكا و اروپا به نفت حوزه خليج فارس  - 9
اگر كشورهاي آمريكا و اروپايي بتوانند بيش از . شده اند، منابع تأمين انرژي غير نفتي را اقتصادي كنند

انرژي مورد نياز خود را از منابع غير نفتي تأمين كنند، آنگاه نيازي به پرداخت هزينه براي نگهداري  60
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در اينصورت آمريكائيها نيروهاي نظامي خود را از خليج فارس . شتحكومت هاي عربي نخواهند دا
 براي بيرون بردن نيروهاي نظامي خود نياز دارند با ايران مذاكره كنند. بيرون مي برند

 لماع ،توهابي ركفت .دي استعوستان سبرر عشوت كبيهاو فكرت يلصا هاگياپ .مبارزه با تروريسم -10
پاكستان، عراق،  ي در كشورهاي افغانستان،تروريستانفجارهاي  .تسا تسيرورت ريثكت و ديلوت يلصا

ه ادد يحوضت قبالً هك روطنامه. ستا تهفرگ تأشن تيباهو ركفت زا ، نا آرمي هاي ليبي و سوماليسوريه
 كرشم و كرش دنرك اديپ يارب ايند رد تا ،هدد يمد اي دوخ ناوريپ هب هك تسا يركفت تيباهو .شد

هر چند در حال  ،دنربب ينب از ار نآ يستريروت اتامدقا اب ،دندرك اديپ كرشم و كرش اج ره و .دندرگب
 هتشاذگن بيصن يب ار اكيرمآ نونك ات ولي ،دنتسه لوغشم يمالسا ياهروشك ردحاضر اين تروريست ها 

 تسا يا هنيزه ،نوتسوب رهش رد 2013 ليروآ 15 راجفنا و كرويوين رهش ردسپتامبر  11حادثه  .تسا
برخورد جدي نشود،  ركفت زرطاگر با اين  .نده ادرك تخادرپت بيهاو كرفت اب يتسود زا اهيئاكيرمآ هك

ان براي مقابله با اين تروريست ها آمريكا نياز دارد با اير. خطر بزرگي كشورهاي جهاني را تهديد مي كند
 .مذاكره كند

 دياش هتبلا. از اين نوع حوادث زياد مي توان بر شمرد كه آمريكائيها درخواست مذاكره با ايران را داشته باشند  
 تروص نآ رد .ندشاب هتشادن هركاذم هب يزاين و دننك لصف و لح اًسأر دوخ ار تالكشم نيا دنناوتب اهيئاكيرمآ
   .دنك رت كبس ار اه ميرحتند وامي ت دش هتفگ لوا تلاح رد هكي مسريرغ و يمسر تاركاذم

انه يم رواخ ياهروشك زجب اهروشك يمامت رضاح لاح رد .درك ينيب شيپ ناوت يم ار نارحب كي قوف ثداوح زا
 نيرتمهم .دننك مكاح دوخ روشك رد ار يساركمد يعون و نوگنرس ار يروتاتكيد ياه تموكح دنا هتسناوت ،يبرع
 سراف جيلخ هقطنم تفن ،ليئارسا روشك روضح :زادنترابع يربع يانهمخاوري هاشورر كسي داركومد رارقتسا عنام
 ايند طاقن مامت يتقو .تندي هسصلا ملعاه س نيا يلو .هست ليخد مه يرگيد لئاسم .تيباهو ركفت و
 رواخ ياهروشكدر  نكاس للم دوز اي ريد .درك ينثتسم ار يا هقطنم للم كي ناوت يمن ،هدش مكاح يساركومد
 رد يساركومد 2018 لاس ات هك تسا نيا اهيئاكيرمآ ينيب شيپ .تفر دنهاوخ يساركومد لابندب مه يبرع هنايم
 مك اهروشك نيا رد يساركومد رارقتسا ،هدش داي عناوم هب هجوت اب .دوش يم مكاح مه يبرع هنايمرواخ ياهروشك
   .ميشاب هقطنم رد ينينوخ ياهگنج دهاش ،كيدزن هدنيآ رد دسر يم رظنب .دوب دهاوخن هنيزه

 يروتاتكيد اه تموكح يناشيپ رب ار ناياپ رهم ،يبرغ ياه روشك رد يتفن ريغ ياه يژرنا ديلوت ،ندش يداصتقا
 زا يكي دياش هدنيآ رد اهيئاكيرمآ .ديشيدنا دنهاوخ ييدجدر ابيتدا ئيهيكاآمرت ورص آن رد .دز دهاوخ هقطنم
   .دننك باختنا ار ريز ياه هنيزگ

 زا ار دوخ رگيد ترابع هب .دننك مك ار هنايم رواخ و سراف جيلخ رد دوخ روضحا يهئاكيرمآ تسا نكمم - 1
 هكلهم زا رود اهنآ .درادب نوصم ثداوح زا ار اهنآ دناوت يم هكلهم زا ندوب رود نوچ .دننك رود هكلهم
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ر شوك يكا ب ،ديايب نوريب زوريپ هكلهم نيا زا يسك ره ،اهتنا رد .دنكني م هرانظ ار ثداوح و ،دننيشن يم
 رانك يبرغ ياهروشك و اكيرمآ ابت سر اوبمج ،رششوكه سعتو و بيخراع فر يارب .تسا هجاوم وبهخرم
  .دننك راك اهنآ اب و ديايب

 يارب لاس 300 دودح جراوخ ركفت هك يروطنامه .تسا مالسا ردص جراوخ ركفت نامه ،تيباهو ركفت - 2
 ياه تموكح همه نابيرگ مه ركفت نيا تسا نكمم ،ديرفآ نارحب و درك داجيا تمحازم اه تموكح
 ياهروشك اب دروخرب رد هك يتامادقا ،دياب ركفت نيا نارحب زا يياهر يارب ناريا روشك .دريگب ار يناهج
  ولي. ودي شم لقادحان يرا شورك ايبر كرتف اينت حمازم تروص نآ رد ،دهد ماجنا ار متشون يمالسا

 تروص نآ رد هك ،درك دهاوخ داجيا كايرمآ هژيوب ،يبرغ ياهروشك يارب يديدش يراگزاسان ركفت اين
         .دنك داجيا ركفت نيا ينك هشير يارب يللملا نيب داحتا كيست ر اجبوم اكيرمآ

 ر ماشب ليئارسا تيدوجوم يارب يدج ديدهت يبرع هنايم رواخ هقطنم رد يساركومد ياه تموكح داجيا - 3
 تروص نآ رد ،دوش مكاح يساركومد ليئارسا هياسمه ياهروشك رد گرم اوشته نك طورانمه .دور يم
 ؟درك دنهاوخ راك هچ ليئارسا تاجن يارب اهيئاكيرمآ يتسار .دوش يم هجاوم لكشم اب ليئارسا تيدوجوم
 ليئارسا ميژر رمع اهنت هن يماظن تلاخد .تسا هتشادن اهيئاكيرمآ يارب يا هجيتن چيه هك يماظن تلاخد
 كرش همسجم ار اكيرمآ ،تيباهو ركفت رگا .دوش يم تيباهو ركفت  دشر بجوم هكلب درك دهاوخ هاتوك ار
 .دتفا يم هرطاخم هب  ايند مامت رد اهيئاكيرمآ  عفانم ،دنك دادملق كرشم و

 زا ار تيباهو ركفت اًسأر اهنآ ات دنهد رارق راشف تحت ار دوعس لآ ميژر نونكا مه اهيئاكيرمآ تسا نكمم - 4
 يا هويش دياب اهيئاكيرمآ تروص نيا رد .دنك لرتنك ار هدنيآ ياهنارحب دناوت يم راك نيا اًعطق .دربب نيب
 .دشاب هتشاد يرتمك هنيزه اهيئاكيرمآ يارب لح هار نيا دياش .دننك اديپ دوعس لآ متوكح همادا يارب
 اب ارچ ؟تسا هدركن ار راك نيا نونكات ارچ دناوت يم رگا ؟دهد ماجنا ار راك نيا دناوت يم اكيرمآ ايآ يلو
 رب يمادقا چيه ،تسا تيباهو ركفت زا يشان نوتسوب ثداوح و ربماتپس 11 ثداوح ستاند يم هكنيا
   ؟دركن هورگ نيا هيلع

  

  ساير اقدامات در كنار مذاكره 

 يعس تساي ادتصاق ياوزنا زا جورخ و اه ميرحت عفر يارب اكيرمآ روشك اب هركاذم باتك نيا عوضوم هك يياجنآ زا
شكالت م و لئاسم زا ات دوش ثعاب هركاذم ماجنا رب ديكأت ديابن يلو .دوش هتخادرپ رتمك يلخاد لئاسم هب ات دش
 75 :هتفگ )داصتقا لبون هزياج هدنربي انريان دا تصادقا( ،نارسپ رتكد ياقآ بانج هك روطنامه .دوش تلفغ يلخاد
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 تالكشم ،دوش حالصا روشك يداصتقا تيريدم تيعضو رگا .دراد يلخاد أشنم ناريا يداصتقا تالكشم دصرد
   دوش يم لصف و لح روشك

 اه ميرحت ،دوش لصف و لح داصتقا يلخاد تالكشم رگا مدقتعم هكلب، م قفاموا هتنه ن ،مقفاوم نارسپ رتكد رظن اب
 هراشا هك روطنامه .تشاد دهاوخن يرگيد دمĤيپ يفاضا هنيزه زجب ناگدننك ميرحت يارب هكيروطب .ودي شم رثا يب
 ارك از ،دنروبجم دنسرن دوخ فده هب يتقو .دنداد ماجنا يزادنارب يارب ار تامقداا نيا ،ناگدننك مريحت ،مدرك
. شدباو برور يلخاد تالكشم ابر شوك كهست ر اؤثم م زمانيه ميرحت ،ننددا يم بيوخب اهنآ .ارندبردود دست خ
 يزادنارب و ديدشت تالكشم ات دندرك عضو ار اه ميرحت مه اهنآ .دنك ديدشت ار يلخاد تالكشم دناوت يم ميرحت
   .دوش رتناسآ تموكح

 ميرحت د،هند اهشا كر رشوك اخلد يادتصاقت الشكم ندوانلين كشور بتوئسم رگا ،ين استا ام ينيب شيپ
ه ك ستن ايا يلصا لاؤس يلو .دنيابري م رات بقس ويگر كديگز يها ام ريحت نتشادرب و هركاذم يارب ناگدننك
  .دنك كمك تالكشم لح هب دناوت يم ريز ياه لح هار ؟دومن لصفو حل ا ر لياخد التمشكن وات مي نهگوچ

سعي شود، روابط مناطق آزاد تجاري با  .جدا سازي بين اقتصاد داخلي و اقتصاد مناطق آزاد تجاري - 1
بطوريكه آنها بتوانند كليه صادرات و واردات را بصورت رسمي و غير رسمي . خارج از كشور تقويت شود

ط خاصي شراي ولي ارتباط مناطق آزاد تجاري با داخل كشور بصورت كنترل شده و تحت. م دهندانجا
كاالها بصورت قانوني و با پرداخت كليه حقوق قانوني از مناطق آزاد تجاري به مناطق داخلي . انجام گيرد

بطوريكه توليد كنندگان . اين طريق مي توان توليد كنندگان داخل را تقويت كرد از. كشور وارد شود
اجراي سياست اقتصاد مقاومتي در داخل كشور به معني . داخلي از تحريم ها ي خارجي صدمه نبينند

 ياه ميرحت نيناوق كهي انمز ات انزواي اقتصادي عفر. حفظ توليد كنندگان داخلي از اثرات تحريمي است
  .دوش يريگيپاري مناطق آزاد تج  قيرط ازه دشن وغل يلمللا نيب

 زا يتفايرد ياهزرا هيلك. دشوته رفدي گج يدبا يلم هعسوت قودنص : يلم هعسوت قودنن صفترگ يدج - 2
 اريگذ هيامرس يارب  وامت روصب ار دوخ غلابم قودنص نيا. شودق دوصنن يا دراو تفن شورف قيرط
 جيراخ ياه لوپ راب نيلوا يارب ،هكيروطب. هدد رارق صيخصوخش ب رتيااخ تصادي دراق هاي يتلاعف
 شيازفا و ديصاتقا ياه تيلاعف هعسوتاي برصي خصوخش ب نعاالف و اتنجخاكارر تيااخر م دوات صورب
 زاجم ، اهنت تلود .دشاب يزراد رصد 50 و يلايرصدرد 50 ت صورب  ماو تخادرپ زاب .دريگ رارق لاغتشا
 تيلاعف دناوت يم يصوصخ شخب هب ماو ياطعا .دشاب يلم هعسوت قودنص يلاير غلابم ندرك ينههز هب
  .دهد قنور ار رشوك ديتصااق ياه

ه كليد ان تهنسوات داتبا اهنآ ههد كي دم اننشها ر شوه كهم هبرجت :دمآرد و تايلام تخادرپ رد تيفافش - 3
 . ستا كيينرولكتا ريداانكب عهسوتل او مدق ينعي .نددهام نجي انيكرولكتا رتصوب را  ليپوت الادمب
 روظنن مميه يارب .دوب دهاوخ ناسآ صاخشا دمآرد صيخشت د،شي يكونتركلا اه تخادرپ يهلك يتقو
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 ودخ تا دنني كمادر ص يتايلما فهرعت ،درناد اهنكاب رد يياالب يلوپ تالدابم هك يناسك يمامت هب تلود
 صاخشا دمآرد رب تايلام يتحار هب ناوت يم نآ زا دعب .دننك تبث ار دوخ ياه هنيزه و دمآرد هيلكا نهآ
 اه يتفايرد هيلك يارب ،تسا فلكم درف ره نوچ .درادن ناكما مه يتايلام رارف .درك تفايرد و صيخشت ار
   .دنك مالعا فافش تروصب ار دوخ صلاخ دمآرد و دشاب هتشاد يا هدننك عناق ليلد شياه يتخادرپ و

 ياهباسح ،دنراد رارق الاب يدمآرد ياه كهد رد هك يناسك صيخشت يارب :اه هناراي ندش دنمفده - 4
 زا اهنآ دمآرد و دنراد ييالاب يلوپ تالدابم هك يناسك .دريگ رارق لمع يانبم ،دناوت يم يكنابنيكي روتكلا
 اهدمآرد مك هب .دوش يم صخشم مه اهدمآرد مك .دوش يم فذح شا هناراي ،تسا رتالاب يدح كي
 ناشتيوه دياب مه دارفا نيا .دنرادن يباسح و يلوپ هلدابم هنوگ چيه مه يا هدع.ودي شم اختردپ نهرااي
 .درادن دوجو يدرف نينچ الًصا هكنيا اي دنراد روضح و دنتسه هدنز ايآ .دوش تابثا هيريخ ياهداهن طسوت

 ايشفزا و مدرم تسد رد هكسو  يذغاك ياه لوپ شهاك اب :هتفاي نامزاس مئارج و يئوشلوپ اب هزرابم - 5
   .درك يياسانش فافش تروصبا م رائرج زا لصاح ياهدمآرد ناوت يم يكينورتكلا لوپ تدالبام ردشگ

  

  

  جمع بندي و پيشنهادات

سال گذشته روابط ايران و آمريكا قطع بوده است كه عمده ترين دليل آن دخالت آمريكائي جهت  34هر چند در 
هم اكنون هيئت حاكمه آمريكائي توان و اجراي اين  يول. براندازي حكومت هاي انتخابي در ايران بوده است

در دستور  دناوت يم نتيجه روش مذاكره با كشور آمريكا و افزايش ارتباط با ساير كشورهادر . سياست ها را ندارند
  .عمده ترين هدف از مذاكرات هم بايد رفع انزواي اقتصادي كشور ايران باشد. كار قرار گيرد

مذاكره  ،ربراي اين كا. براي رفع انزواي اقتصادي ابتدا لغو تحريم هاي سازمان ملل بايد در دستور كار قرار گيرد
 5+1چون در مذاكرات. اين مذاكرات بايد بصورت غير محرمانه انجام گيرد. در دستور كار قرار مي گيرد 5+1با 

وقتي متني به . كشورهاي مختلفي قرار دارد كه متن مذاكرات به دست گروه ايپك و سران اسرائيل مي رسانند
مذاكرات بايد بصورت آشكار  و در جهت رفع . تدست دشمنان برسد، محرمانه بودنش، توهين به ملت ايران اس

براي اين منظور بايد مدت . شوراي امنيت سازمان ملل انجام گيرد  1734و  1696تناقضات حقوقي فطعنامه 
. زمان تعليق ، چارچوب تعليق و اقدامات ملموسي كه براي اعتماد سازي مي خواهند انجام گيرد، مشخص شود

در  جديد سپس اين تفاهم نامه بصورت قطعنامه اي تنظيم،ه اي با اين گروه اين مطالب بصورت تفاهم نام
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 با اجراي قطعنامه جديد. قطعنامه هاي قبلي لغو مي شود قطعنامه جديد، با تصويب . شوراي امنيت تصويب شود
  . كليه تحريم هاي سازمان ملل خود بخود برداشته مي شود

گسترش روابط  . اقتصادي روابط با كليه كشورها بايد گسترش يابد براي خروج از انزوايكنار اقدامات فوق در
براي اين كار سفارت خانه ها بايد فعالتر . علمي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي بايد در دستور كار قرار گيرد

االيي در ضمن تسهيل روابط پولي و ك. آنها بايد گسترش توريسم به ايران را در دستور كار خود قرار دهند. شوند
ايجاد بانكهاي مشترك با كشورهاي طرف معامله تجاري ، ايجاد شعبات بانكهاي . را نيز به خوبي انجام دهند

خارجي در ايران و ايجاد شعبه بانكهاي ايراني در خارج از كشور مي تواند به خروج كشور از انزواي اقتصادي 
    . كمك كند

 يارب يدايز ياهنارحب وا ناناميپ مه و اكيرمآ رضاح لاح رد .دريگ رارق راك روتسد رد دياب مه اكيرمآ اب هركاذم
 تيوقت .دشكب رانك نآ زا ار شدوخ دناوت يمن اكيرمآ روشك هك تسا يا هنوگب اهنارحب نيا .دنا هدرك ديلوت هقطنم
 هك تسا يلئاسم يلائسرا شورك نتشاك و تيباهو ركفت طسوت ،اه تسيرورت ريثكت و ديلوت ،تيباهو ركفت
ه تشاد هركاذم هب زاين دراوم ناي يارب اهنآ تسا نكمم اذل .دننك فصل و لح ارنآي هايتن ند بهوانت ميا نيهيكائرمآ

 اه ميرحت عفر رتصو نآ رد هك دنهاوخب كمك ناريا زا اهنارحب نيا زا جورخ يارب اهيئاكيرمآ تسا نكمم. باشند
 ينوناق ريغ نداد ناشن يارب هركاذم دوخ تروصنيا ريغ رد .دوش حرطم يناريا ناگدننك هركاذم فرط زا دناوت يم
    .دشاب اه ميرحت وغل تمس هب يتكرح دناوت يم اه ميرحت ندوب

  

 پايان


