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  ضميمه     

  ترامپ  كارراه      
  براي جمهوري اسالمي

                             

  نادقوقح -ضيفريما

بنابراحساس فوريت  تنظيم وتقديم  ٢٠١٧/١٠/١۴درتحرير راھکارترامپ برای جمھوری اسالمی که بتاريخ 
گرديد درتحريرودستاورد ھای حاصل ازتوسل به نام خليج عربی بقدرکافی جستجو بعمل نيامد  واکنون 

  ن درحد امکان آفرصت  جبران 

  دستاوردها

ليج فارس به اعتباراختالفات بين جمھوری اسالمی موضوع روشن وثابت شده اين است که نام خ **
وکشورھای ساحلی خليج فارس سخت تحت اختالف است  والبته اثرات اين اختالف تنھا متوجه واژه خليج 

نميشود وبھنگام حل اختالفات ويا تحميل موضوعات ازگردش نام مزبور استفاده حقوقی  خليج فارسويا 
   .خواھد شد

بی بويژه عربستان قای ترامپ از برخی کشورھای عرآوان باورکرد که ھنگام بازديد ازاين باب است که ميت
ن کشورھا با جمھوری اسالمی مسئله حاکميت برخليج فارس ھم آارضی  راستای اختالفات سياسی و رد

  :قای ترامپ دراين مورد گذاشته شده باشد  زيراآمطرح وقول وقراری با 

نام   ۵٧مريکائی منتشرويا اظھارشده تاقبل ازشورش آحيه شخصيت ھای درھيچ سند سياسی که ازنا  اوال
دوران حاکميت غاصبانه جمھوری   خليج فارس به خليج عربی تغيير نيافته  است  نميدانم شايد ھم در

  .مريکائيھا ديده نشده باشدآاسالمی ھم چنين تعارضی ازناحيه 

ای خليج فارس ميتواند نشانی ازسياست ھماھنگ اينکه امرمزبور يعنی مطرح شدن نام خليج عربی بر دوم
قای ترامپ درمورد آ نوظھور مريکا درمورد حاکميت خليج فارس شناخته شود واظھارات عجيب وآ اعراب و

   .مريکا گرفته اندآ نام خليج فارس ناشی ازتعھدی است که اعراب از

ايرانی خود استفاده نکرده قای ترامپ درتنظيم راھکاربرای ايران ازمشاورين آترديد است که  کمتر **
کجای اين جريان  قای حمزه پورآقای ترامپ يعنی آارشد ايرانی  مشاور یعدمقای آن آباشد دراين صورت 
   ؟؟تشريف داشته اند

مريکا فقط نمايشی برای ما آيا اعالم مکرر ايشان به ارشد بودن مقام مشاوره شان برای رئيس جمھوری آ
قای رئيس جمھوری آبرای ايران بوده ولی به مشاورت ايشان  کارواقعا درجريان تنظيم راھبوده است ويا 
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که دراين صورت اين خود دليلی براھميت توافق امريکا وکشورھای عرب  ؛امريکا اعتنائی نکرده است
  .فارس خواھد بود جينده خليآدرمورد حاکميت 

ورايرانی ويا شخصيت تنظيمی برای ايران ازھيچ مشا راھکار قای ترامپ درآزيرا نميتوان قبول کرد که 
عليرغم کسب  اگر و ،مريکا استفاده نکرده باشدآھای مسلط به تاريخ سياسی ايران درحوزه وزارت خارجه 

ن به خليج عربی ايستادگی کرده شک نيست آ نام خليج فارس وتغيير نھا معھذا روی استفاده ازآمشاوره با 
ن وشواھد واسناد تاريخی است يک توافق که زيربنای اين مقاومت که کامال درمسيرنادرست وخالف بيا

   .شوم نھفته است

  نگراني اين تحرير

نگراني اين تحرير متوجه زيربناي تغيير نام خليج فارس به خليج عربي ازسوي رئيس جمهوري 
 مريكا وكشورهاي عربي خليج فارس كه نگراني وآن زيربنا هيوالئي است ازتوافق آست كه مريكاآ

   .ن را اكنون نميتوان پيش بيني كردآتبعات 

درست است که اين مشکل بزرگ ناشی ازسياست شوم وتصرف غاصبانه  جمھوری اسالمی است ولی 
ن آخاک کشورماست که نميتوان بعذر تصرف غاصبانه به  ب وآ ون کامال متوجه سرزمين آحال تاثير بھر

   .ورود اعتراضی نداشت

  اعتراض سراسري 

تشکيالت ويا فرستنده ھای خبری  ھريک مستقال که واحد ھای سياسی دارای  اين تحرير پيشنھاد مينمايد
 نام خليج فارس مريکا درمورد تغييرآقای رئيس جمھوری آوری امضا واعتراض به اظھارات آبه جمع 

 سازمان ملل متحد  و کاخ سفيد مريکا وآمستقال به وزارت خارجه  نراآبنمايند  وپس ازتکميل امضاھا  اقدام 
ری انجام که اگرشرط شود که اين اقدام ازمجرای ھماھنگی ويک سَ ديگران نشوند  ارسال دارند ومنتظر

  .گيرد ھرگز قدمی برداشته نميشود

د پيشنهاد ميشود كه درمقدمه پتيشنن اشاره به براي اينكه اقدام مزبور ازاصالت نظري برخوردارباش
ي اسالمي گان با جمهوري اسالمي هم بشود كه پتيشن درجايگاه طرفداران جمهورمخالفت امضا كنند

  .قرارنگيرد
 جمله تغييرنام خليج فارس اعتراض کند ولی ازقای ترامپ وازآاسالمی به اظھارات ممکن است جمھوری 

ی اعتراض متوجه خليج نسنگي ،ترامپ است نجا که کليت اعتراض جمھوری اسالمی متوجه کل راھکارآ
  .اسالمی پيگيری شود مستقال ازسوی ايرانيان مخالف جمھوری ن کارآفارس نميشود وبايد 

اين تحرير اميد واراست كه مفتخربه امعان نظر اعليحضرت رضاشاه دوم گرديده وچنانجه مصلحت 
درگرفتاري هاي بزرگ <كه  قاي ترامپ بفرمايندآميدانند اقداماتي درجهت رفع اثرنسبي ازاظهارات 

  >همه چشمها بسوي شاه است

 با احترام وارزوی پيروزی                                                          


