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ﺿﻤﻴﻤﻪ

راﻫﻜﺎر ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﺮاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اميرفيض -حقوقدان
درتحرير راھکارترامپ برای جمھوری اسالمی که بتاريخ  ١۴/١٠/٢٠١٧بنابراحساس فوريت تنظيم وتقديم
گرديد درتحريرودستاورد ھای حاصل ازتوسل به نام خليج عربی بقدرکافی جستجو بعمل نيامد واکنون
فرصت جبران آن درحد امکان
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
** موضوع روشن وثابت شده اين است که نام خليج فارس به اعتباراختالفات بين جمھوری اسالمی
وکشورھای ساحلی خليج فارس سخت تحت اختالف است والبته اثرات اين اختالف تنھا متوجه واژه خليج
ويا خليج فارس نميشود وبھنگام حل اختالفات ويا تحميل موضوعات ازگردش نام مزبور استفاده حقوقی
خواھد شد.
ازاين باب است که ميتوان باورکرد که ھنگام بازديد آقای ترامپ از برخی کشورھای عربی بويژه عربستان
در راستای اختالفات سياسی و ارضی آن کشورھا با جمھوری اسالمی مسئله حاکميت برخليج فارس ھم
مطرح وقول وقراری با آقای ترامپ دراين مورد گذاشته شده باشد زيرا:
اوال درھيچ سند سياسی که ازناحيه شخصيت ھای آمريکائی منتشرويا اظھارشده تاقبل ازشورش  ۵٧نام
خليج فارس به خليج عربی تغيير نيافته است نميدانم شايد ھم در دوران حاکميت غاصبانه جمھوری
اسالمی ھم چنين تعارضی ازناحيه آمريکائيھا ديده نشده باشد.
دوم اينکه امرمزبور يعنی مطرح شدن نام خليج عربی برای خليج فارس ميتواند نشانی ازسياست ھماھنگ
اعراب و آمريکا درمورد حاکميت خليج فارس شناخته شود واظھارات عجيب و نوظھور آقای ترامپ درمورد
نام خليج فارس ناشی ازتعھدی است که اعراب از آمريکا گرفته اند.
** کمتر ترديد است که آقای ترامپ درتنظيم راھکاربرای ايران ازمشاورين ايرانی خود استفاده نکرده
باشد دراين صورت آن آقای مدعی مشاور ارشد ايرانی آقای ترامپ يعنی آقای حمزه پور کجای اين جريان
تشريف داشته اند؟؟
آيا اعالم مکرر ايشان به ارشد بودن مقام مشاوره شان برای رئيس جمھوری آمريکا فقط نمايشی برای ما
بوده است ويا واقعا درجريان تنظيم راھکار برای ايران بوده ولی به مشاورت ايشان آقای رئيس جمھوری
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امريکا اعتنائی نکرده است؛ که دراين صورت اين خود دليلی براھميت توافق امريکا وکشورھای عرب
درمورد حاکميت آينده خليج فارس خواھد بود.
زيرا نميتوان قبول کرد که آقای ترامپ در راھکار تنظيمی برای ايران ازھيچ مشاورايرانی ويا شخصيت
ھای مسلط به تاريخ سياسی ايران درحوزه وزارت خارجه آمريکا استفاده نکرده باشد ،و اگر عليرغم کسب
مشاوره با آنھا معھذا روی استفاده از نام خليج فارس وتغيير آن به خليج عربی ايستادگی کرده شک نيست
که زيربنای اين مقاومت که کامال درمسيرنادرست وخالف بيان وشواھد واسناد تاريخی است يک توافق
شوم نھفته است.
ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑﻲ ازﺳﻮي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ ﻛﻪ آن زﻳﺮﺑﻨﺎ ﻫﻴﻮﻻﺋﻲ اﺳﺖ ازﺗﻮاﻓﻖ آﻣﺮﻳﻜﺎ وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و
ﺗﺒﻌﺎت آن را اﻛﻨﻮن ﻧﻤﻴﺘﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد.
درست است که اين مشکل بزرگ ناشی ازسياست شوم وتصرف غاصبانه جمھوری اسالمی است ولی
بھرحال تاثير آن کامال متوجه سرزمين و آب و خاک کشورماست که نميتوان بعذر تصرف غاصبانه به آن
ورود اعتراضی نداشت.
اﻋﺘﺮاض ﺳﺮاﺳﺮي
اين تحرير پيشنھاد مينمايد که واحد ھای سياسی دارای تشکيالت ويا فرستنده ھای خبری ھريک مستقال
به جمع آوری امضا واعتراض به اظھارات آقای رئيس جمھوری آمريکا درمورد تغيير نام خليج فارس
اقدام بنمايند وپس ازتکميل امضاھا آنرا مستقال به وزارت خارجه آمريکا و کاخ سفيد و سازمان ملل متحد
سری انجام
ارسال دارند ومنتظر ديگران نشوند که اگرشرط شود که اين اقدام ازمجرای ھماھنگی ويک َ
گيرد ھرگز قدمی برداشته نميشود.
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺪام ﻣﺰﺑﻮر ازاﺻﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ درﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺘﻴﺸﻨﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺘﻴﺸﻦ درﺟﺎﻳﮕﺎه ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد.
ممکن است جمھوری اسالمی به اظھارات آقای ترامپ وازجمله تغييرنام خليج فارس اعتراض کند ولی از
آنجا که کليت اعتراض جمھوری اسالمی متوجه کل راھکار ترامپ است ،سنگينی اعتراض متوجه خليج
فارس نميشود وبايد آن کار مستقال ازسوی ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی پيگيری شود.
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻣﻴﺪ واراﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮﺑﻪ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم ﮔﺮدﻳﺪه وﭼﻨﺎﻧﺠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ درﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺛﺮﻧﺴﺒﻲ ازاﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ >درﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺴﻮي ﺷﺎه اﺳﺖ<

با احترام وارزوی پيروزی

