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  مقدمه

طی  1بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا شمسی) 1353میالدي ( 1974در سال 

 20به سفارش دولت ایران، اعالم نمود که ایران تا  یک طرح مطالعاتیانجام 

که همین مساله  2مگاوات برق هسته اي نیاز دارد 19000سال آینده به 

 40اي ایران شد. اما هم اکنون که بیش از مبنایی براي آغاز برنامه هسته

مگاواتی است.  1000سال از آن تاریخ می گذرد ایران داراي تنها یک نیروگاه 

ي ااکنون نیز براي توسعه صنعت هستههم ،رغم این همه عقب افتادگیعلی

که این مساله به یکی از به طوري رو هستیممشکالت زیادي روبهخود با 

 المللی براي کشور تبدیل شدهاساسی ترین موضوعات داخلی و حتی بین

یر نگاهی کوتاه به س که در سه فصل تهیه شده، پس از است. در این نوشتار

                                                           
1 Stanford Research Institute (SRI) 
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 که اساسا مشکل تاریخی پرونده هسته اي، به این موضوع خواهیم پرداخت

چشم  و در نهایت المللی چیستروي این صنعت در عرصه داخلی و بینپیش

  اندازهاي پیش روي آن کدام است.

  فصل اول: تاریخچه مختصر پرونده هسته اي ایران

  فصل دوم: موقعیت کنونی

  فصل سوم: راه حل نهایی
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  اولفصل 

خچه مختصر يتار

   رانيپرونده هسته ای ا
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  شروع ماجرا -1

گروهک منافقین در یک کنفرانس خبري در هتل  1381 در نیمه دوم سال

اي، ادعا کردند که با نشان دادن تعدادي تصاویر ماهواره ،ویالرد واشنگتن

ایران در حال گسترش برنامه هسته اي مخفیانه اي می باشد. اگرچه مطابق 

روز قبل از  180ر کشور تنها ه، قوانین آژانس بین المللی انرژي اتمی

موظف به اعالم آن به آژانس می  اورانیوم زيغنی سا آغاز

اما بازي رسانه اي صاحبان قدرت علیه برنامه هسته اي ایران آغاز  باشد،

ها و حتی گردید. همزمان با افزایش فشارها و تهدید ایران به انواع تحریم

مهوري اسالمی ایران تصمیم گرفت حقانیت خود را حمله نظامی، دولت ج

  اثبات رساند. پاي میز مذاکره به

   )1384تا  1382( تعلیقتجربه  -2

وري آسه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه به نمایندگی از کشورهاي داراي فن

امور خارجه  اي با ایران وارد مذاکره شدند. پس از مدتی مذاکره، وزرايهسته

سعدآباد امضا بیانیه  1382در مهرماه  سه کشور به تهران آمده و این

 ازي،جهت اعتمادس مطابق این بیانیه ایران پذیرفت که گردید.و منتشر 

غنی سازي اورانیوم را به مدت شش ماه تعلیق کند و درب تاسیسات هسته 

  .ازرسان آژانس بگشایداي را به روي ب
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از آنجا که بازرسی ها، عدم وجود هرگونه انحراف نظامی در برنامه هسته  

ق ماهه، تعلیی رفت در پایان مهلت ششاي ایران را تایید می کرد انتظار م

اما با  .و تهدیدهاي مکرر دشمنان نیز پایان یابد غنی سازي به پایان برسد

ه نکمال تعجب، توافقنامه بروکسل که در اسفندماه همان سال امضا گردید، 

به تعلیق غنی سازي پایان نداد بلکه تعلیق را به تاسیسات تنها 

نیز روایت مشابهی  1383توافقنامه پاریس در آبان  .بیشتري گسترش داد

را براي ایران رقم زد؛ افزایش گستره تعلیق بر تاسیسات هسته اي و بازرسی 

هاي بیشتر. از سوي دیگر طرف هاي اروپایی به تعهدات خود که در متن 
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این توافقنامه ها آمده بود پایبندي نداشته و گویی قرار بود تنها ایران به 

  خود عمل کند.  تعهدات

در پی عقب نشینی هاي مکرر ایران در این دور مذاکرات، آن ها حتی از 

 تایید کردند که هیچ گونهبرخی مراکز نظامی ایران نیز بازدید نموده و 

 . اما انگار پایانی برايانحرافی در برنامه هسته اي ایران وجود ندارد

هاي بیشتري را مطرح این داستان وجود نداشت و ایشان هر بار درخواست 

د ساده حتی تعه ؛می کردند و حاضر به دادن کمترین امتیازي به ایران نبودند

  خود مبنی بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را نیز عملی نکردند.

جمهوري اسالمی ایران تصمیم گرفت در  1384باالخره در نیمه اول سال 

می، از تاسیسات هسته اي خود حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژي ات

براي مدت شش ماه با پلمپ آن موافقت کرده بود و االن بالغ بر  (که روزي

  دو سال و نیم از آن زمان می گذشت) فک پلمپ کند.

اگرچه به نظر می رسد این دور از مذاکرات فایده اي براي کشورمان نداشته 

 ود،فزتنها دوسال بر عقب ماندگی کشورمان در این صنعت او 

اما تجربه گران قیمتی را نصیب ملت کرد و آن این که کوتاه آمدن هاي 

تنها آنان را جري تر کرده و قدم به قدم جلوتر می پی مقابل دشمنان، درپی

اینکه  ضمن آیند و به هیچ حدي از عقب نشینی طرف مقابل قانع نیستند.
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 بعدها حسرت میشاید اگر در آن مقطع زمانی این مسیر را طی نمی کردیم 

خوردیم که چرا با اندکی کوتاه آمدن در مقابل طرف هاي مذاکره کننده، 

  براي همیشه به پرونده هسته اي خاتمه ندادیم.

  )1392تا  1384پیشرفت و تحریم (  -3

با توجه به بدعهدي هاي مکرر طرف هاي غربی، در این دوره ایران تصمیم 

در مذاکرات قبلی همه چیز به گرفت شیوه مذاکراتی خود را تغییر دهد. 

نفع طرف مقابل بود؛ به این دلیل که برنامه هسته اي ایران 
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ه طبیعی بود ک تعطیل شده بود و فقط مذاکره صورت می گرفت.

ر به و حاض در این شرایط غربی ها هیچ تمایلی به پایان مذاکرات نداشتند

ه اکرات، ایران برنام! در دور جدید مذاعطاي هیچ امتیازي نیز به ایران نبودند

هسته اي خود را مطابق مقررات آژانس و تحت نظارت بازرسان ادامه می 

اما  در مذاکرات براي حل موارد اختالفی تالش می کرد.داد و در عین حال 

انگار مذاکره در قاموس طرف مقابل به معناي پذیرش بی قید و شرط نظر 

ها همواره چماق تحریم را باال آنان بود. چرا که در طول انجام مذاکرات، آن 

نگه داشته و همزمان با مذاکره به تحریم و تهدید اقدام می نمودند که این 

 -مساله بارها با اعتراض مسوالن کشورمان مواجه شد و حتی در یک مورد 

رك به ت -ه قطعنامه اي دقیقا قبل از شروع یک دور مذاکره تصویب شدک

   انجامید.میز مذاکره از جانب ایران 

که از هرگونه کمک خارجی براي دستیابی به این  دانشمندان ایرانی

با اتکا به خداوند متعال در آوري حساس و پیچیده ناامید بودند، فن

ي اسوخت هسته کامل موفق به دستیابی به چرخه 1385سال 

در مقیاس آزمایشگاهی شدند و به این ترتیب ایران به جمع 

 کشورهاي قدرتمند آوري پیوست.ه این فنمعدود کشورهاي دارند

که گویی هنوز شیرینی تعلیق دو سال و نیمه قبلی تاسیسات هسته اي در 

  . برتعلیق برنامه هسته اي ایران تاکید می کردندبارها  بود، باقی مانده کامشان
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ه دست ب را در خطر می دیدند بر دنیا خودانحصار علمی و هسته اي  کهآنان 

به  1803و  1747، 1737قطعنامه هاي تالشی گسترده زدند که در پی آن 

 1386، 1385میالدي (معادل  2008و   2007، 2006در سال هاي  ترتیب

بته ال به تصویب رسید. علیه ایران در شوراي امنیت سازمان ملل) 1387و 

همزمانی تصویب این قطعنامه ها با شکست اسراییل از حزب 

روزه غزه  22نین جنگ و همچ 2006روزه در سال  33در جنگ بنان اهللا ل

خط مقاومت در منطقه راهبردي  و در پی آن افزایش قدرت  2008در سال 

الخصوص اینکه در این را نباید از نظر دور داشت. علیجنوب غرب آسیا 

پیشرفت هاي موشکی ایران نیز ابراز نگرانی شده و برنامه  از قطعنامه ها

  .3موشکی مورد تحریم جدي واقع شده اندهاي 

                                                           

  شوراي امنیت  1803و  1737متن قطعنامه هاي شماره 3 
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در همین سال ها و همزمان با فشار تحریم ها، برنامه هسته اي ایران به  

تا  1382سرعت در حال پیشرفت بود. کشورهایی که در مذاکرات سال هاي 

در نتیجه این مذاکرات شاید به ایران "اعالم کرده بودند  1384

ون هم اکن ،"وژ داشته باشدچند عدد سانتریفی تنها اجازه دهیم

سانتریفیوژ و ساخت تاسیسات غنی سازي جدید  10000شاهد فعالیت بیش از 

  بودند.

  4درصد 20ماجراي غنی سازي  

رو به پایان بود،  1387در حالیکه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در سال 

ایران مانند همیشه جهت 

 20خرید اورانیوم با غناي 

آرژانتین مراجعه  درصد به

نمود اما این بار با کارشکنی 

آمریکایی ها، آرژانتین از 

فروش آن به ایران 

  خودداري کرد. 

                                                           
4 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930124001487 
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از آن جا که جان صدها هزار بیمار، وابسته به رادیوداروهاي تولیدي راکتور 

تحقیقاتی تهران بود، ایران به طرف هاي مذاکره اعالم نمود که به اورانیوم 

   دارد و حاضر است آن را خریداري نماید.درصد نیاز  20

آقاي اوباما طی نامه محرمانه اي به رییس جمهور برزیل اعالم نمود اگر 

کیلوگرم  1200ایران براي نشان دادن حسن نیت خود، موافقت کند که 

 20اورانیوم با غناي پایین را به ترکیه ارسال کرده و در قبال آن سوخت 

له مورد قبول آمریکا نیز خواهد بود و گشایشی درصد دریافت کند، این مسا

  در پرونده هسته اي ایران بوجود خواهد آورد. 

روساي جمهور ترکیه  1389اردیبهشت  27درنهایت در تاریخ 

و برزیل با حضور در تهران، توافقنامه مورد قبول آمریکا را با 

اما آمریکا به عهد خود وفا نکرده و توافق  ایران امضا نمودند

در پی این ماجرا وزارت امورخارجه برزیل  ورت گرفته را نپذیرفت.ص

 2010می  29براي اثبات سوء نیت آمریکا، نامه محرمانه اوباما را در تاریخ 

  ) از طریق روزنامه نیویورك تایمز منتشر ساخت.1389خرداد  8(

تنها چند روز پس از این ماجرا که حسن نیت ایران و سوء نیت 

 1929به وضوح آشکار می ساخت قطعنامه طرف مقابل را 

براي  که ترکیه و برزیل شوراي امنیت علیه ایران به تصویب رسید
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به دنبال این تحریم ها برخی کشورهاي  اولین بار به آن راي منفی دادند.

دیگر نیز اقدام به تحریم ایران نمودند که از مهمترین آن ها تحریم هاي 

  ) می باشد.2010کنگره آمریکا (از جمله قانون سیسادا مصوب جوالي 

دانشمندان ایرانی ناامید از کمک هاي خارجی باز هم دست به کار شده و 

) در میان موجی از بهت و 1389هران (شهریور تنها چهار ماه پس از توافق ت

که هیچ گاه تصور نمی کردند ایران در شرایط فعلی قادر -حیرت غربی ها 

 20کیلوگرم اورانیوم  25اعالم نمودند که   -درصد باشد 20به تولید سوخت 

درصد تولید کرده اند و براي تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به 

  خودکفایی رسیده ایم.

  !و ترور تحریم هاي ناکارامد

از آنجا که سیل قطعنامه هاي شوراي امنیت قادر به جلوگیري از پیشرفت 

د تصمیم گرفتنهاي خارق العاده برنامه هسته اي ایران نبود، دشمنان ملت 

با انجام چندین عملیات تروریستی نسبت به حذف دانشمندان مطرح هسته 

تا در همین راسامه اقدام نمایند. اي و کند نمودن سیر پیشرفت این برن

، شهید شهریاري در 1388شهید علی محمدي در دي ماه 

و شهید  1390، شهید رضایی نژاد در مردادماه 1389آذرماه 

ترور شده و به  1390مصطفی احمدي روشن در دي ماه 



  

  

      15  

اما در عزم راسخ ملت ایران مبنی بر احقاق حقوق خود  شهادت رسیدند

  گردید.خللی وارد نیامد و درخت این دانش با خون شهدا آبیاري 

  تا کنون) 1392( تعلیقتجربه مجدد  -4

و با روي کار آمدن دولت یازدهم در ایران، فصل جدیدي در  1392از سال 

و پس از چندین  پرونده هسته اي گشوده شد. در ابتداي کار دولت یازدهم
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) توافقنامه اي 1392آذر  3( 2013نوامبر  24در تاریخ  دور مذاکرات فشرده

موسوم به توافقنامه ژنو میان ایران و 

شش کشور دیگر (آمریکا، انگلیس، 

فرانسه، آلمان، روسیه و چین) امضا 

راي ب مقرر گردید بنا بر این توافقگردید. 

ایران برنامه  یک مدت شش ماهه

را به شکلی محدود ادامه  اي خودهسته

المللی انرژي آژانس بینو نظارت  دهد

. در دکنرا بر تأسیسات خود تسهیل  اتمی

کند را تعلیق  شده علیه ایرانهاي وضعتحریمعوض، طرف مقابل بخشی از 

ري جانبه خودداالمللی، چندجانبه و یکهاي جدید اعم از بینو از وضع تحریم

ضمن اینکه طی این مدت طرفین بایستی به یک راه حل جامع براي  نماید.

در پایان مهلت شش ماهه کنند.  حل پرونده هسته اي ایران دست پیدا

، طرفین به نتیجه نرسیدند و شرایط تعلیق برنامه هسته توافق

اي و همچنین تعلیق برخی تحریم ها به همان منوال ادامه پیدا 

توانایی طرفین در حصول  پس از انجام مذاکرات پی در پی و عدم کرد.

صادر  لوزان هموسوم به بیانی نتیجه، طرفین یک بیانیه مطبوعاتی مشترك

  نموده که مقرر گردید مبنایی براي توافق نهایی قرار گیرد.



  

  

      17  

 

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  ت کنونی يموقع
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با توجه به اینکه مقرر گردیده توافق نهایی بر پایه توافقنامه ژنو و بیانیه لوزان 

صورت گیرد، وجود مواردي در این دو سند رسمی موجب بروز برخی نگرانی 

توافق نهایی شده است که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم. ها درباره 

که ممکن است نه تنها بر آینده  ستجاآن از این موضوعات بعضی اهمیت

ها  تا سال بر زندگی و امنیت روزمره مردم و حتی بلکه ،فن آوري هسته اي

  بر سرنوشت نسل هاي آتی این مرز و بوم نیز اثرگذار باشد.

 شدن تحریم هاي هسته اي! فقط برداشته -1

یکی از مواردي 

 که به صراحت در

توافقنامه ژنو  متن

و بیانه لوزان بارها 

بر آن تاکید شده 

وع موض "تحریم هاي هسته اي"است این است که فقط برداشته شدن 

این مذاکرات می باشد. اگرچه بر اثر تبلیغات، برخی تصور می کنند 

تحریم هاي عمده اقتصادي تنها مربوط به موضوع هسته اي است و 

آیا فن آوري هسته "می کنند که  به همین دلیل این سوال را مطرح
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اما باید دانست که دشمنان این  ."اي ارزش این همه تحریم را دارد؟

متعددي را جهت تحریم ها اعالم نموده اند که به برخی از ملت دالیل 

  آن ها اشاره می کنیم:

  

در بخش ابتدایی قانون  -الف

 2010سیسادا مصوب سال 

کنگره آمریکا، دالیل تحریم 

ایران به اینصورت بیان شده 

 است: 

 قانونی غیر هاي فعالیت"

 ایران، دولت  اي هسته

 هاي موشک و متعارف غیر هاي سالح توسعه با همراه

  .5"المللی بین تروریسم از حمایت و بالستیک

                                                           
 متن قانون سیسادا 5

http://legcounsel.house.gov/Comps/Comprehensive%20Iran%20Sanct
ions,%20Accountability,%20And%20Divestment%20Act%20Of%20

2010.pdf   
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همین قانون، شرایط و نحوه برداشته  401جالب آن که در بخش 

  شدن این تحریم ها نیز بدین صورت تعیین گردیده است:

 :روز بعد از آنکه رئیس جمهور براي کنگره تایید کند که 30"

 دالملل را متوقف کردنبیندولتمردان ایران حمایت از تروریسم 

  به عالوه برخی شروط دیگر. 6"و ...

همانطور که در بخش پیشرفت و تحریم همین جزوه بیان شد،  -ب

در قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل (از جمله قطعنامه هاي 

از برنامه موشکی ایران به عنوان ) نیز 1803و  1737

  است.نگرانی هاي منجر به تحریم یاد شده 

 9نماینده کنگره آمریکا به آقاي اوباما در تاریخ  344در نامه  -ج  

  ) این گونه آمده است:93تیر  18( 2014جوالي 

                                                           

  همان6 
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دولت شما به عنوان  "

بخشی از تواق 

با تهران  5+1نهایی 

متعهد شده است که 

اگر تحریم هاي 

مرتبط به هسته اي 

برداشته شود. تقریبا 

تمام تحریم هاي 

هسته اي، مرتبط با 

مربوط به موشک 

هاي بالستیک، 

تشدید حمایت از تروریسم بین الملل و دیگر برنامه هاي سالح 

 7"هاي غیرمتعارف هم هست...

خانم وندي شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه  -د

اکتبر  3استماع کمیسیون روابط خارجی سناي آمریکا در مورخ 

                                                           
http://foreignaffairs.house.gov/sites/republicans.foreignaffairs.house.7

gov/files/Iran%20sanctions%20letter.pdf  

  (براي باز کردن این لینک نیاز به فیلتر شکن دارید!)
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ما با  "کورکر اعالم می دارد در پاسخ به سوال سناتور  2013

و گفته ایم در اینجا در مورد  ایرانی ها شفاف بوده ایم

برنامه هسته اي شان و تحریم هاي مربوط به آن 

صحبت می کنیم و تحریم هاي مربوط به حقوق بشر و 

  .8"اقدامات تروریستی شان همچنان بر روي میز است

تحریم در هنگام لغو آن کامال مورد  علتبراي اینکه مشخص شود 

  .به ذکر یک مثال اکتفا می کنیمتوجه قرار می گیرد 

آقاي دکتر محمدنیا عضو تیم مذاکره کننده با آمریکا در شهریورماه 

در "که در کشور عمان برگزار گردید در این رابطه می گوید:  1392

خش یک دور از مذاکرات از طرف مقابل درخواست کردیم تحریم پ

شبکه جام جم را لغو کند و آن ها هم قبول کردند. اما در دور بعدي 

مذاکرات گفتند که این موضوع امکان ندارد چون تحریم این شبکه 

نیست و مربوط به  (nuclear-related) مربوط به مساله هسته اي

  9می باشد. (human rights related)مساله حقوق بشر 

ه تحریم هاي آمریکا (که از جمله در جداول زیر اطالعات مربوط ب

در دو بخش  مهمترین تحریم هاست)، به صورت دسته بندي شده

 فرمان هاي اجرایی دولت آمریکا و قوانین مصوب کنگره آمریکا

  بیان شده است.

                                                           
-nuclear-irans-http://www.foreign.senate.gov/hearings/reversing 8

program  

  اي کاري از گروه ثریامستند سال هاي هسته 9 
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قرار  "عدم اشاعه"از آن جا که تحریم هاي هسته اي در بخش 

مورد قانون و فرمان اجرایی  28می گیرد، مالحظه می شود از 

که عمدتا بوده  "عدم اشاعه"به دلیل  صرفا مورد 5 فقطتحریم، 

ال با و عممی باشد پایین نیز تاثیر گزاري آن ها بر اقتصاد ایران 

علت وضع  ور حل نخواهد شد.کشرفع آن ها مشکلی از اقتصاد 

بقیه موارد تحریم ها، عالوه بر مساله هسته اي، مسائل 

مربوط به حقوق بشر، حمایت از تروریسم و ... می 

  باشد.

  

؛ بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از پروتکل الحاقی -2

 دانشمندان هسته اي

یکی از مواردي که طرف مقابل به شدت بر روي آن تاکید دارد، 

پذیرش پروتکل الحاقی، گسترش دامنه بازرسی ها به مراکز نظامی 

و مصاحبه با دانشمندان هسته اي می باشد که متاسفانه بخشی از 

  آن در بیانیه لوزان پذیرفته شده است.
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اگرچه قبال  

ایران پس از 

بهانه جویی 

هاي مکرر 

طرف غربی 

 اجازه بازرسی

برخی مراکز 

نظامی از جمله 

تاسیسات 

گونه مورد مشکوکی ین را صادر نمود و بازرسان نیز هیچپارچ

، اما از آن جا که بارها ثابت شده اطالعت محرمانه مشاهده ننمودند

آژانس بین المللی انرژي اتمی در اختیار سازمان هاي جاسوسی 

برخی کشورها قرار می گیرد، قطعا این امر به معناي جاسوسی 

  یران می باشد.رسمی و افشاي اطالعات سري نظامی ا

سرگذشت عراق در این زمینه تجربه گرانقدري را برجاي گذاشته 

است. حمله آمریکا به عراق پس از آن صورت گرفت که صدام با 

هدف تنش زدایی و اثبات صداقت خود درب تمام تاسیسات نظامی 
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طی چندین سال، و غیرنظامی را بر روي بازرسان آژانس گشود و 

  عنوان اسرار نظامی وجود نداشت. در عراق دیگر چیزي به

نکته اي که در مورد مصاحبه با دانشمندان هسته اي قابل ذکر 

است اینکه قطعا بزرگترین سرمایه برنامه هسته اي ایران، نیروي 

متعهد و متخصص آن می باشد. با توجه به اینکه دشمنان این ملت 

ند، ابایی نداراز هیچ گونه عمل غیرانسانی از جمله ترور دانشمندان 

قرار دادن نام ایشان در اختیار آژانس بسیار بچه گانه به نظر می 

رسد که ظاهرا این موضوع پس از اعالم مخالفت مقام معظم 

  رهبري از دستورکار مذاکرات خارج گردیده است.

  

 همزمانی انجام تعهدات طرفین -3

یکی از مواردي که طرف مقابل به شدت بر روي آن اصرار دارد 

، ابتدا باید ایران 10است که به دلیل عدم اعتماد آن ها به ایران این

تمام تعهدات خود را به انجام رسانده و پس از راستی آزمایی و تایید 

. از آنجا که 11آژانس، آن ها نسبت به رفع تحریم ها اقدام نمایند

(که یک مورد آن در  بدعهدي دارندآمریکایی ها سابقه زیادي در 

                                                           

  براي نمونه به سخنرانی آقاي اوباما دقایقی پس از قرائت بیانه لوزان مراجعه شود.10 

  متاسفانه این مساله در متن بیانه لوزان نیز آمده است.11 
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ل است بسیار محتم یران، ترکیه و برزیل بیان گردید)جریان توافق ا

که پس از اجراي تعهدات ایران که چندین ماه به طول خواهد 

انجامید 

(شامل جمع 

آوري تعداد 

زیادي 

سانتریفیوژ و 

زیرساخت 

هاي آن ها، 

بیرون آوردن 

قلب راکتور 

آب سنگین 

اراك و از بین 

.)، طرف مقابل از اجراي بردن آن یا ارسال آن به خارج از کشور و ..

ن دلیل یکی از خطوط قرمز . به همیتعهدات خود سر باز زند

ایران در این مذاکرات، لغو تحریم ها در روز امضاي 

که امیدواریم مذاکره کنندگان کشورمان به  توافقنامه می باشد

  این مهم اهتمام الزم را داشته باشند.
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  ومسفصل 

   یيراه حل نها
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  :به با توجهاکنون هم

 در جامعه اقتصادي موجود معضالت  -1

 در نتیجه مذاکرات چشم انداز نه چندان روشن برداشته شدن تحریم ها -2

  به راستی راه حل برون رفت از مشکالت موجود چیست؟ 

با نگاهی واقع بینانه به وضع موجود، به وضوح می توان دریافت که با 

انتظار کشیدن براي رفع تحریم ها و نگاه کردن به دست دشمنان جهت 

برداشتن آن ها و گره زدن همه مشکالت کشور به تحریم ها مشکلی 

حل نخواهد شد. علی الخصوص این که بسیاري از کارشناسان و حتی 

درصد مشکالت اقتصادي ناشی  30تا  20که حداکثر مسولین معتقدند 

از تحریم بوده و مابقی مسائل با مدیریت صحیح قابل رفع خواهد بود. 

پس به نظر می رسد راه حل مشکالت نه در خارج از مرزها که در داخل 

ه اقتصادي ک. "اقتصاد مقاومتی"کشور می باشد و آن عبارت است از 

مقابل فشارهاي خارجی کمترین تاثیر را تا در  به گونه اي طراحی شده

داشته و بیشتر وابسته به درون و متکی به داخل باشد. صد البته که در 

شرایط فعلی حل این مشکالت عزم ملی و همکاري متقابل دولت و 

  ملت را می طلبد.
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مردم باید متعصبانه نسبت به خرید کاالهاي داخلی اهتمام داشته باشند 

از کارگر، مهندس، تولید کننده، محقق و ... هرکدام و اقشار مختلف اعم 

  موقعیتی به نحو احسن انجام دهند  وظایف خود را در هر

دولت نیز می بایست صادفانه نسبت به رفع موانع تولید، صرفه جویی، 

پرهیز از مصرف منابع در موارد غیر ضروري، مصرف کاالهاي داخلی و 

این امور تالشی شبانه روزي و  ... اقدام نماید و صدالبته که انجام

مجاهدانه می طلبد که ان شااهللا مورد رضایت و حمایت خداوند متعال 

  قرار خواهد گرفت، همو که فرمود:

  69وت/عنکب .و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

  

  


