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ريـزي و اجـرا شـود؛         مهندسي، طراحـي، برنامـه    »  خالفت تئوري«اي بايد براساس      گفتگوي هسته 
و مديريت امنيتي و دفاعي بر همين       ) ره(طور كه انقالب اسالمي و مديريت سياسي حضرت امام          همان

  .ريزي شده است اساس پي

شــود، بــا  مــشروط مــي بــه اســالم» شناســي، حاكميــت و دفــاع جامعــه«در واقــع هنگــامي كــه 
لـذا متغيـر    . تفاوتي مـاهوي خواهـد داشـت      » ع بر مبناي دنياپرستي   شناسي، حاكميت، و دفا     جامعه«

هاي  هاي مسلط دنيا، از سنخ امور امنيتي و دفاعي است و بهره   اي از منظر قدرت     اصلي در بحث هسته   
  .شوند ،  متغير فرعي يا تبعي محسوب مي..فني، پزشكي، كشاورزي و

كـشي اسـت      آن نسل  متغير اصلي بوده و   به عبارت ديگر، دكترين نظامي دنيا مشروط به اخالق ن         

  . ي آن جامعه است كه بمثابه از بين بردن وحدت كلمه

هاي خدماتي ـ رفاهي و زيربنايي يك ملت است كـه بـه      آن، از بين بردن زيرساختمتغير فرعي

لـذا در ايـن مرتبـه، وحـدت نخبگـاني،           . انـد   هاي توسعه در چندين دهه ساخته شـده         ي برنامه   وسيله
  . شود و مدل برنامه يك كشور مورد حمله واقع ميحاكميت 

 هوايي و زمينـي و دريـايي و     آن، از بين بردن ماشين آالت جنگي يك نظام و قدرت    متغير تبعي 

  .در يك كالم از بين بردن قدرت تكنولوژي نظامي يك كشور است

ورد ارزيـابي قـرار   اي در آن مـ  بر اين اساس، ابتدا بايد دكترين نظامي دنيا و جايگاه سـالح هـسته           
 سال دفاع مقـدس نيـز تبيـين شـود و جايگـاه حرمـت شـرعي                  8گيرد و دكترين امنيتي، دفاعي در       
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المللي آن مورد دقت قـرار گيـرد و در     هاي جهاني، بين    هاي كشتار جمعي روشن شود و تضمين        سالح
  .باره از طرف مقابل تعهد گرفته شود اين

يعني ايجـاد  (مهوري اسالمي در سطح پيدايش انقالب      ي قدرت ج    يعني ضرورت دارد تا سه عرصه     
) دموكراسي(ساالري    ، اعمال حاكميت آن در قالب مردم      )ي توحيد   ي انقالب حول كلمه     امت به وسيله  

يعنـي  (و مقاومـت مـردم در امـور امنيتـي و دفـاعي              ) يعني قانون اساسي و چگونگي مديريت     (ديني  
ها امكانِ تعمـيم يابـد و نظـام از خـود دفـاع                ديگر عرصه تئوريزه شود تا مقاومت در      ) دكترين نظامي 

  . نمايد

كشي و حمله به زندگي مردم، در مرام اسالمي ممنوع بوده و انهدام ماشين جنگـي و بـالتبع                     نسل
خواهند مستقل زندگي كنند و ايجاد بستر براي نجات مردم از حاكميت هيئت               دفاع از مردمي كه مي    

  .مي جمهوري اسالمي استظالمه، از اهداف دكترين نظا

افتد، مكري در مقابل مكر كفار است؛ نه بـازي      چه در مذاكرات با كفار حربي اتفاق مي         بنابراين، آن 
برد ـ برد يا برد ـ باخت كه ساحت نظام اسـالمي از ظلـم دور بـوده و عـدالت اسـالمي جـايگزين آن         

ك پديده و آرايـش جنگـي متناسـب بـا     رو، تدبير در مقابلِ وهم و گمان كفار نسبت به ي ناز اي .است
  .شود آن، در ادبيات قرآني به عنوان مكر در مقابل مكر معرفي مي

مـر امنيتـي و     اي را يـك ا      ها دستيابي به توافق هسته      اي بايد دانست كه آن      ي موضوع هسته    درباره
تـوان امتيـازات زيـادي از     اي هراس دارند و لذا مي  دفاعي دانسته و از دستيابي ايران به فناوري هسته        

ها يا عضويت در نهادها  ها در قالب پروتكل هاي آن ما غفلت از تعاريف، احكام و تطبيقا .ها اخذ كرد آن
  .هاست اتالق مديريت مادي آني فرو رفتن در ب ي آن نهادها، به منزله نامه و پذيرش اساس

از اين رو الزم بود تا در مذاكرات، پيشنهادات طرف مقابل را تا سر حد امكان خُرد و متعين كرد و
همه چيز بايد . ها را نپذيرفت    شده توسط آن    هاي طراحي   ها امتياز گرفت و به هيچ وجه چارچوب         از آن 

بود و سپس تبديل بـه مـتن شـده و امـضاء         ن مي از نظر مكاني و زماني به صورت خُرد، موقت و متعي          
  .ها در اين سطح نيز بود بايست منتظر عهدشكني آن حتي با اين حال نيز مي. گشت مي
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اي از طـرف   هـا كـه همـان دسـتيابي بـه سـالح هـسته        توان به وهم و گمـان آن     با اين مقدمه مي   

  .ودها را وادار به امور ذيل نم جمهوري اسالمي است، تكيه نمود و آن

 و متغير اصليـ روشن كردن افكار عمومي داخل و خارج نسبت به مظالم نظام استكبار بمثابـه         1

اي و اخذ      از مذاكرات هسته   هدف ثانويه اي؛ حفظ منافع ملي به عنوان         هدف اوليه از مذاكرات هسته    

   .اي ه از مذاكرات هستهدفي تبعيامتيازات از دشمن در مقابل اعطاء برخي امتيازات به عنوان 

اي، بـر اسـاس حكـم         هاي مربوط به مـسائل فنّـي و هـسته           تعيين چارچوب مكر براي انعطاف     -2
هـاي پيـشنهاد شـده از سـوي           حكومتي حرمت ساخت سالح كشتار جمعي بجاي پذيرش چـارچوب         

  .طرف مقابل

هاي كشتار جمعي و دكترين ظالمانه و غير انـساني غـرب در               ـ دعوت به گفتمان پيرامون سالح     3
   .ها و مطبوعات انهرس

  .هاي كشتار جمعي ـ دعوت به نهادسازي پيرامون جلوگيري از توليد سالح4

هـاي    دار و سـكوت     ـ دعوت دنيا براي مقابله با تصميمات سازمان ملل و برخورد با مواضع جهـت              5
  .معنادار شوراي امنيت سازمان ملل

ژيـم  ي امنيت خاورميانه و خلع سالح ر شده درباره هاي طراحي  ـ دعوت دنيا براي مقابله با توطئه      6
  .غاصب صهيونيستي رژيم اسرائيل

مابين، و تعيين نماينـدگان موقـت و          گيري تعهدات في    المللي براي پي    ـ عدم قبول نهادهاي بين    7
  . و ايران براي تحقق موارد عهدنامه5+1موردي با اجماع 

اي ايران در مقابـل بـر طـرف           تهي قدرت هس     درباره 5+1هاي    ـ تعيين موردي هر يك از خواسته      8
  .؛ با مشخصات كمي و كيفي..اي و كردن هر تحريم مالي، نفتي، بيمه
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ـ  شفاف بودن مفاد عهدنامه در سطح افكار عمومي و پرهيز از بكارگيري اصـطالحات علمـي در                   9
  .آن

نـد  توان به ارزيابي متن برجام پرداخـت و قـضاوت كـرد ايـن توافـق فرآي                  بر اساس اصول فوق مي    
صحيح خود را پيموده است يا نه و در صورت طي فرآينـد صـحيح، داراي مفـادي موافـق بـا اهـداف                        

  باشد يا خير؟ تعيين شده از طرف جمهوري اسالمي مي

۶
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در گفتار قبلي روشن شد كه متغير اصلي در مذاكره، توجـه بـه افكـار عمـومي اسـت و آنچـه در                        
طـور كـه      اسـت؛ همـان   » توليد قدرت بر اساس تئوري خالفـت      «مذاكره بايد مورد مراقبت قرار گيرد،       

.  قدرت توليد كند   ي مقابل در مذاكرات به دنبال آن است كه بر اساس تئوري قدرت، براي خود                جبهه
انـد، امـا در       از طريق امور امنيتي و نظامي ناموفق بـوده        » نظام اسالمي «گرچه آنان در حذف فيزيكيِ      

ي جهاني  ي خود در جامعه  رفته  ي جديدي، آبروي از دست      پي اين هستند كه با طراحي فريب و حيله        
سياسـي و فرهنگـي خـود را        را احياء و از كاهش قدرت خود جلوگيري نماينـد و منـافع اقتـصادي و                 

كند؛ چـون بـه حـسب توصـيفات         » مكر«ي آنان،     دستگاه ايمان نيز بايد در مقابل حيله      . تثبيت كنند 
لـذا بايـد بـا      . گيـري خـود هـستند       در نظام تصميم  ... زدگي، عصبيت و    قرآني، كفّار دچار جهل، شتاب    

دبير نمـود و امتيـازاتي را بـه نفـع           برند، مكر و تـ      استفاده از وضعيت بحراني كه آنان در آن به سر مي          
ي جنگ و ميدان      افزايش قدرت اسالم از كفار اخذ كرد كه اين امر از اصول مديريتي اسالم در صحنه               

 .نبرد است

جمهور محتـرم، بـه       توان به نقد و بررسي اموري پرداخت كه از سوي رئيس            حال بر اين اساس مي    
بـه  «ولـين هـدفي كـه از سـوي ايـشان مطـرح شـد،        ا. عنوان اهداف و نتايج مذاكرات ذكر شده است 

امـا ابتـدائاً بايـد      . بود» 5+1سازي براي ايران از سوي كشورهاي عضو          شدن حق غني    رسميت شناخته 
المللي اساساً ابزاري بـراي سـلطه بـر     هاي بين ها و كنوانسيون توجه داشت كه تعاريف، نهادها، پروتكل 

ثانيـاً  . هـا   اي براي به رسميت شناختن حقوق ملّت        ه وسيله هاست و ن    كشورها و به اسارت درآوردن آن     
اي   دهد كه فنّاوري هسته     هاي بزرگ نشان مي     ها، اخالق عمليِ قدرت     فارغ از محتوا و متنِ اين پروتكل      

ي انحصاري و مختص به كشورهاي خاص است كه           هاي پيچيده، يك مقوله     همانند بسياري از فنّاوري   
هايي مانند رژيم جعلي صهيونيستي كه ژاندارم منطقه و           شود؛ گرچه دولت    به ديگر كشورها صادر نمي    

البتـه برخـي    . ي جهاني در غرب آسيا است، به اين سالح تجهيـز شـود              هاي توسعه   حافظ منافع قطب  
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اند تا به اين فنّاوري دست يابند اما ايـن كـشورها همـسو بـا اهـداف                    ديگر از كشورها نيز امكان يافته     
ت ملّـي و بـه صـورت            ي موقعيت استراتژيك مي   ها و دارا    قدرت ت، با قيد انحالل هويـباشند و اين مزي

  .مشروط به آنها واگذار شده است

 پس در روند مذاكرات، همين حقيقت بود كه بايد بـراي افكـار عمـومي جهـان، روشـن و افـشاء                      
بمثابـه هـدف    » رانسـازي ايـ     المللي به حق غني     هاي بين   اعتراف قدرت «كه    يعني به جاي آن   . شد  مي

شـد تـا در       مذاكرات اعالم گردد، بايد رفتار انحصارطلبانه و استعماريِ آنان در اين زمينـه افـشاء مـي                
باشد و ايران اسالمي به عنـوان         سازي، قدرت ملّي آنها مي      ها در غني    نهايت معلوم شود منشأ حق ملّت     

  .سازي است يك ملّت آزاد و مستقلّ، داراي حق غني

ي   اي، يك حقيقت واضح و يك واقعيت موجود است كه نتيجه            ستيابي به فنّاوري هسته    در واقع د  
شود و احتياجي به امضاء و تأييد از سـوي ديگـران را               تالش داخلي و مقاومت ملّت ايران محسوب مي       

شده، بدين جهت بوده كه ايـن فنّـاوري بـراي افكـار عمـومي                 سازي منع مي    ندارد و اگر ايران از غني     
و اال روشـن اسـت      . اي جلوه داده شده بود      بمثابه طريق دسترسي به بمب اتمي و سالح هسته        جهان،  

اي، حقي عمومي است اما ايران        حق استفاده از انرژي هسته    «كنند كه     هاي بزرگ اعالم نمي     كه قدرت 
 دهي به افكار عمومي جهان اين بوده كـه ايـران در حـال            پس جهت » !بايد در اين زمينه استثناء شود     

در مقابـل ايـن     . اي براي اين هدف خطرناك است       سازي هم وسيله    اي است و غني     ساخت بمب هسته  
ي   فـاش شـود كـه اجـازه       ... اي و   هاي رسانه   شد تا با فعاليت     روند بايد افكار عمومي جهان مديريت مي      

 كه تمـامي    شود  هاي برتر، تنها زماني به كشورها داده مي         اي و ديگر تكنولوژي     استفاده از انرژي هسته   
طور كه آنان با هياهو و جنجـال، افكـار عمـومي را بـه ايـن            هويت ملي آنان لگدمال شده باشد؛ همان      

  .اي ايران، داراي اهداف نظامي است ي هسته جهت سوق دادند كه برنامه

آيـد، كـامالً غلـط     هاي داخلي يك ملّت، قدرتي به دست مي  بنابراين هنگامي كه بر اساس توانايي

.  كشور معرفي شـود    هدفتوسط نظام سلطه، بمثابه     » به رسميت شناخته شدنِ آن قدرت      «است كه 

ي مذاكرات    جه در حاشيه  ي ملت ايران تسليم شده و اين نتي         گران جهاني در برابر اراده      البته اگر سلطه  
شود اما بحث بر سر اين است كه هدف اصـلي از مـذاكرات چـه بايـد                     از آن استقبال مي    حاصل شود، 

گيـري كنـد كـه        گاه حاضر شد اين مسأله را به عنوان هدف اصلي نظـام پـي               هيچ) ره(د؟ آيا امام    باش

۱۰
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اساس قدرت ما ـ كه پيروزي انقالب اسالمي و تأسيس نظام جمهوري اسالمي بود ـ توسـط دنيـا بـه      

غرب چه زماني پذيرفت تا موجوديت نظام جمهوري اسالمي را كه در عمـل،              ! رسميت شناخته شود؟  
جز پـس از هـشت   ! است، بپذيرد؟) جمعيِ أهواء به معناي پرستش دسته  (هاي غربي      دموكراسي ناقض

اكنون كه جمهوري اسـالمي      آيا هم ! سال جنگ ظالمانه و نااميدي از پيروزي نظامي بر ايران اسالمي؟          
بـا  ! هايي پذيرفتـه شـده اسـت؟        شود، با چه قيود و محدوديت       يكي از اعضاء سازمان ملل محسوب مي      

آيا دنيـاي مـادي     ! ؟»اسالميت نظام «ايم يا با لحاظ       به رسميت شناخته شده   » جمهوريت نظام «حاظ  ل
ستيزي را بپذيرد و دنياپرستيِ حـاكم بـر خـود را     گرايي و ظلم  حاضر شده تا فرهنگ اسالمي و آخرت      

سازي را بـا     اي و غني    پس هنگامي كه ما دانش هسته     ! هاي ديني و ارزشي، متعهد بداند؟       به اين مقوله  
بـه رسـميت   «ايم، معنا نـدارد تـا    آورده اتكاء به وحدت ملّي و تالش دانشمندان بسيجي خود به دست   

ازائي در مذاكرات قرار دهيم و براي دسترسي بـه ايـن              به  را به عنوان ما   » سازي  شدن حق غني    شناخته
هـاي    هـا و پروتكـل      وانـسيون حتي بـا توجـه بـه تحليلـي كـه از كن            . ازاء، امتيازاتي را واگذار كنيم      مابه
المللي ارائه شد، كامالً نابخردانه است كه ايـن دسـتاورد متّكـي بـه قـدرت ملّـي را در چـارچوب                         بين

المللي محصور كرده و آنچه را صرفاً با اقتدار ملّي بدست آمده، در ادبيات محدودكننده و                  تعهدات بين 
  .ي مقابل تعريف نماييم انحصاريِ جبهه

جمهور محترم بيان شد، خروج از ذيل بنـد   اي از سوي رييس     براي مذاكرات هسته  هدف دومي كه    
اما حقيقت آن است كه     . ي تهديد نظامي از سر ايران بود        شدنِ سايه   هفتم منشور ملل متّحد و برطرف     

اين انقالب از دوران آغاز مبارزات تا همين امروز، با انـواع تهديـدهاي امنيتـي و اطالعـاتي و نظـامي                      
لـذا جمهـوري    . ي ميداني، يك روز هم متوقف نـشده اسـت           ه بوده و هست و اين روند در صحنه        مواج

اي به طول هزار كيلومتر بر سر مرزهـاي خـود             طور كه در دوران دفاع مقدس، در جبهه         اسالمي همان 
جنگيد، همين امروز نيز در لبنان و سوريه و يمن و ديگر نقاط منطقه با اسـتكبار جهـاني درگيـر                       مي

ست؛ اما ايران اسالمي توانسته تهديدهاي نظامي و امنيتـيِ اسـتكبار را صـدها كيلـومتر از مرزهـاي                    ا
در واقع سي و شش سال است كه ما از اين مـسأله فـارغ نبـوده و از در                    . جمهوري اسالمي دور نمايد   

امنيتـي و   هـاي اطالعـاتي و        اكنون و پس از توافق نيـز دسـتگاه        . آينده نيز فارغ نخواهيم بود نيستيم     
نظامي امريكا و متحدين آن، بر قدرت نظامي و اطالعاتي و امنيتي ايران و فعاليت بر ضـد آن تمركـز                     

اي كه بتوانند، وارد خواهند كرد و هيچ تغييري در اين واقعيت حاصل نشده است؛             اند و هر ضربه     كرده
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ي وسـيعي را بـه ايـران          حمله، عراق   598گونه كه با قبول قطعنامه        همان. بلكه تشديد نيز شده است    
گيـري   لـذا همزمـان بـا اوج   . آغاز كرد و منافقين نيز بزرگترين عمليات نظـامي خـود را انجـام دادنـد     
البته ممكن است برخي بـه      . مذاكرات، فشار دشمن بر مردم يمن و سوريه و عراق افرايش يافته است            

خـوش كننـد؛ امـا از ايـن حقيقـت             لتغييراتي كه از نظر لفظي و ظواهر ديپلماتيك رخ داده باشـد د            
توان به سادگي عبور كرد كه تهديدهاي لفظي به حمله حتي در حين مذاكرات و پـس از توافـق                      نمي

جانبـه    رسد ناتواني مراكز علمي و تخصصي از تحليل و تبيـين همـه              به نظر مي  . نيز ادامه داشته است   
ار بيان شده، باعث شـده تـا ايـن حقـايق            ي خباثت كف    پيرامون تعابير بلند و عميق رهبري كه درباره       

مـشت چـدنيِ    «بزرگ به باور بعضي مسئوالن و نخبگان تبديل نشود و توجـه و مراقبـت نـسبت بـه                    
  . گيري و اجرا منزوي گردد سازي و تصميم ، در برخي سطوح تصميم»شده زير دستكش مخملي پنهان

براي ورود به اين بحث بايد بـه        . ها بود   جمهور آمده، رفع تحريم     اما هدف سومي كه در بيان رئيس      
مطرح بود  » شدن  جهاني«و  » سازي  جهاني«اين مقدمه توجه نمود كه براي مديريت جهان، دو تئوريِ           

امريكا . تاس» كفار غير حربي  «و دومي، قابل تطبيق بر      » كفار حربي «كه اولي، قابل تطبيق بر مفهوم       
سازي را ـ كه مبتني بر   اي ايران با خود متّحد كند و جهاني ي هسته توانسته بود اروپا را بر سر پرونده

خشونت است ـ پي بگيرد اما به سرانجام رسيدن مذاكرات باعث شد اروپا از اين ورطه خـارج شـود و    
بـه حـزب دمـوكرات در امريكـا     كنـد ـ    شدن را ـ كه از رفتار نظـامي پرهيـز مـي     اتخاذ راهبرد جهاني

تبـديل  «المللي به عنوان تغيير استراتژي غرب و          در واقع آنچه كه قبالً در تحليل فضاي بين        . بقبوالند
ي اروپـا   هاي اتحاديـه  گفته شد، ريشه در سياست» جنگ گرم بر ضد جمهوري اسالمي به جنگ سرد 

  . به اين سياست اروپايي قانع شده استدارد و نه در امريكا؛ بلكه در امريكا، حزب دموكرات نسبت 

جمهوري اسالمي كه در آن، مردم و رهبـري و          :  به عبارت ديگر دو قطب قدرت قابل تصوير است
اي اجماع دارند از يك سو و از سوي ديگر،            هاي سياسي بر اصل دستيابي به انرژي هسته         تمامي جناح 
انـد و در ايـن        م به جنگ سـرد اجمـاع كـرده        ي در امريكا و اروپا كه بر تبديل جنگ گر           هيأت حاكمه 

قانع شدن حـزب    . كنند  خواه و رژيم صهيونيستي با اين راهبرد مخالفت مي          ميان، تنها حزب جمهوري   
دموكرات هم ناشي از فشارهاي چين، روسيه، آلمان و ساير متحدينِ امريكا بوده است كه هم حاضـر                  

از دست دادن آبرو    «ي امريكا و اسرائيل، به         اندازه ي تحمل ضررهاي اقتصادي نبودند و هم به         به ادامه 
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بنابراين مذاكرات باعث شده تا اجماع غـرب ـ فعـالً ـ     . راضي نيستند» و پرستيژ در ازاي قدرت بيشتر

ها در عمل     از اين رو تحريم    1.شدن و از جنگ گرم به جنگ سرد تبديل شود           سازي به جهاني    از جهاني 

  2.شد ي بسيار نزديك به شكست منتهي مي قاومت در آيندهخاصيت شده بود و با كمي م بي

ي مذاكرات بايد گفت كه قضاوت دقيق در اين زمينه، وابسته بـه بررسـي مـتن كامـل                      در صحنه 
يِ بخـش       » اي  مسائل هسته «ي حجم كميِ بخش       برجام است اما با مقايسه     هـا   تحـريم «با حجم كمـ «

 
در واقع قبل از منافع . هاي اروپايي به ايران قابل تحليل است ي هيأت زده بر همين اساس است كه هجوم شتاب.  1

ي كشورهاي اروپايي و احساس نياز به  ديده فته و پرستيژ آسيبر اقتصادي و استفاده از بازار ايران، اين آبروي از دست
آوري در سفر به ايران از  ها بعد از توافق، به صورت شگفت شود اروپايي تغيير رويكرد سياسي است كه باعث مي

به بار آمده اي ايران براي آنها  ي هسته هايي باشند كه بر اثر پرونده يكديگر سبقت بگيرند و به دنبال پوشاندن رسوايي
ي رهبري و اجماع داخلي، موجب شده تا آنان براي  به عبارت ديگر قدرت جمهوري اسالمي و مديريت داهيانه. بود

آبروداري و حفظ وجهه، به احياء سريع روابط ديپلماتيك با ايران مبادرت كنند و از اين طريق، به تغيير استراتژي 
انند كه سطح باالي مقامات سياسي اروپاييِ حاضر شده در تهران ـ ي عمل بپوش خود در قبال نظام اسالمي جامه

رسد  به نظر مي. رغم امكان محدود كردن سفر به مقامات اقتصادي و بخش خصوصي ـ مويد همين مطلب است علي
ران بينانه به اين نوع سفرها، تحليل آن بر اساس همان وضعيتي است كه در بازگشت سفراي اروپايي به اي نگاه واقع

كه برخي  در حالي. ي ميكونوس رخ داد؛ يعني انفعال طرف مقابل و پيروزي سياسي نظام اسالمي بعد از پايان غائله
  !هاي داخلي، از سنخ عجله و اشتياق نسبت به اين سفرهاست واكنش

 حمايت از پيمانان ما به تمايل هم«: اين واقعيت، به صراحت تمام در سخنان رييس جمهور قابل مشاهده است . 2
اين حمايت مبتني . تحريم ها در وهله اول مبتني بر آن بود كه ايران به دنبال كردن تسليحات هسته اي خاتمه دهد

بر اين ايده نبود كه ايران نمي تواند انرژي هسته اي صلح آميز داشته باشد و قطعا بر اين مبنا نبود كه عالقه براي 
در نتيجه، كساني كه مي گويند ما مي توانيم اين توافق را ترك كنيم و تحريم . تغيير رژيم در ايران وجود داشته باشد

در ) توافق(آنها به جاي آنكه موضع ما را تقويت كنند، با رد كردن . ها را حفظ كنيم، درحال خيالپردازي هستند
ر كه برخي گفته اند، اگر همانطو. كنگره، تقريبا با قطعيت باعث خواهند شد كه تحريم هاي چند جانبه از هم بگسلند

ما نمي توانيم سياست . ما تالش كنيم كه تحريم هاي يكجانبه را حفظ كنيم و آنها را تشديد كنيم تنها خواهيم ماند
حتي براي تالش به منظور اين كار، ما بايد . هاي خارجي ، اقتصادي و انرژي قدرت هاي بزرگ در دنيا را ديكته كنيم

هاي بزرگ دنيا را تحريم كنيم، ما بايد كشورهايي مثل چين را از سيستم مالي آمريكا قطع براي مثال برخي از بانك
از آنجا كه آنها اتفاقا بزرگترين خريداران بدهي هاي ما هستند، چنين اقداماتي مي تواند باعث اختالل شديد در . كنيم

به .  عنوان ارز ذخيره در دنيا مطرح كنداقتصاد ما شود و درعرصه بين المللي پرسش هايي را درباره نقش دالر به
اگر كنگره اين توافق را رد كند احتمال . همين علت است كه بسياري از تحريم هاي يكجانبه قبلي برداشته شدند

بيشتري كه ممكن است رخ دهد اين است كه ايران نوعي از تخفيف تحريمها را دريافت خواهد كرد بدون آنكه مجبور 
/ 1394چهارشنبه چهاردهم مرداد  ».دوديت ها يا بازرسي هاي الزامي در اين توافقنامه را بپذيردباشد هيچ يك از مح

  دانشگاه امريكن
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هاي دقيق و متعـين و واضـح، سرنوشـت            رش محدوديت رغم پذي   توان به اين نتيجه رسيد كه علي        مي
طـور كـه الزم بـود تـا تعيـين           مو معين نـشده اسـت؛ همـان         ها به صورت دقيق و جزئي و موبه         تحريم

هـاي اقتـصاد جهـاني و رونـدهاي متـداول اقتـصادي در منطقـه و                   هـا در چـارچوب      سرنوشت تحريم 
هـا،    ي آنان بـه لغـو قـانوني تحـريم           ف مقابل يا وعده   گويي طر   لذا اعتماد به كلّي   . الملل قرار نگيرد    بين

خسارتي اساسي به منافع ملّي است؛ زيرا حتي در صـورت تعيـين دقيـق و جزئـيِ تعهـدات دشـمن،                      
  .ي عمل نيست اعتمادي به آنان در عرصه

ها حتي در شكل مبهم و نامتوازنِ كنوني، باعث شـده تـا               البته ممكن است گمان شود رفع تحريم      
هاي توليدي را فراهم كنـد؛ امـا          اقتصادي كشور با اقتصاد جهان تسهيل شده و فضاي فعاليت         ي    رابطه

و بـا چنـين     » هـا فرصـت اسـت       تحـريم «روي ديگر سكّه آن است كه بنابر نظر مقام معظم رهبـري،             
لـذا در   . فروغ خواهد شد    هاي داخلي كم    از دست رفته و توجه به ظرفيت      » ها  فرصت تحريم «وضعيتي،  

اي نيست كه به عنوان يك دستاورد بزرگ قابـل طـرح باشـد و                 مقوله» ها  رفع تحريم « انقالب،   ادبيات
هـايي ماننـد      خصوصاً در زمـاني كـه نمونـه       . مبنايي براي حركت مذاكراتي در نظام اسالمي قرار گيرد        

اً بايـد  هاي اجتماعي در اين كشورها در مقابل چشمان ماست، ابتـدائ  يونان و پرتغال و اسپانيا و بحران   
ها قرار است از مبتالشدن به وضعيت كشورهاي فوق ـ به عنوان   روشن شود كه با اتخاذ كدام سياست

در ! زدگي شد ها دچار ذوق كه از رفع تحريم كشورهاي مرتبط با اقتصاد جهاني ـ دوري جست؛ نه اين 
جمهوري   ات رياست  درصدي در انتخاب   73ها خصوصاً مشاركت      واقع رفتار مردم ايران در تمامي صحنه      

هـا   شود؛ اما تأثيرناپذيري از اين تحريم ها باعث جداشدن آنها از نظام اسالمي نمي         نشان داد كه تحريم   
 .ها و رفتارهاي دولت نيز مشاهده شود ريزي بايد در برنامه

هـاي ايـن توافـق، اگـر مـذاكرات بـه موضـوع         ي ضعف    در پايان بايد تصريح كرد كه با وجود
ي غيرقابل جبراني به راهبرد كفرستيزي و مقابله با استكبار وارد نخواهد              منحصر شود، ضربه  اي    هسته

اي براي رشد مسئوالن و مـردم         تواند زمينه   هاي نظام مي    آمد؛ بلكه حلم رهبري و تعلّق ملّت به آرمان        
رد با مـسائل  كه اين روند به موضوعات ديگر سرايت داده شود و مبناي برخو اما در صورتي . فراهم كند 

  .گردد گيري انقالب در راستاي كفرستيزي با چالش مواجه مي گاه جهت اي قرار گيرد، آن منطقه
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ات امـام و          در واقع فقدان ادبيات تخصصي و مباحث نخبگـاني كـه توانـاييِ تئـوريزه               كـردن منويـ

ـ موجب تأويل اين تعبير نمود  » اضطرار علمي در نظام«توان از آن به  رهبري را داشته باشد ـ كه مي 
هاي   گيري  هايي را در موضوعات مختلف به جهت        ي ادبيات دانشگاه خواهد شد و ضربه        منويات بوسيله 

دادگان انقـالب بيـدار       ها، دل   الهي نظام وارد خواهد كرد تا در طول زمان و براي رفع فشارها و چالش              
ي اسـالمي نظـام معطـوف         ي اداره هاي علمي و استداللي برا      شوند و توجه همگان به ضرورت پشتوانه      

  .ي خود قرار گيرد ارتقاء و توسعهي نويني از  گردد و انقالب اسالمي در مرحله
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شـود كـه      گـاه روشـن مـي       علّت تأكيدهاي مقام معظم رهبري بر عدم اعتماد نسبت به دشمن آن           
ي درگيـري   ي آن بـا مـسأله   ي جمهوري اسالمي و كيفيت پيـدايش آن تبيـين شـود و رابطـه          فلسفه
ي   گيري نظام جمهوري اسالمي وابسته به كلمـه         زيرا شكل . ي اسالم تشريح گردد     ي كفر با كلمه     كلمه

ي كفر با اسالم در تاريخ ريشه دارد و اولين برخورد كفار در جهت مقابلـه                   و دشمني كلمه   1م بود اسال

منين ناچارند تا در برابر اين تهديـدها، آرايـش          ؤاست و م  » حذف فيزيكي «با اهل ايمان نيز مبتني بر       
سـميت  بنـابراين كفـار مـا را در هـيچ سـطحي بـه ر              . جنگي و امنيتي به خود بگيرند تا حفظ شـوند         

شناسند اما اگر دستگاه ايمان قدرت پيدا كند، دشمن مجبور به پذيرش حيات اين نظام شـده و                    نمي
  .كند هاي فرهنگي و اقتصادي را آغاز مي درگيري

 
 كفرستيزي به  ي زمين برچيده شد و از روي كره ك جلي، بساط كفر و شرآله و عليه اهللا صليبا قيام پيامبر خاتم .  1

را كنار » ادبيات نفاق«قصد كرد تا علناً ) اهللا عليه لعنه(هنگامي كه يزيد لذا . جزئي اساسي در فرهنگ بعثت مبدل شد
هاي ايران و روم را مبناي حكومت خود قرار دهد، با قيام امام حسين  آلود امپراطوري گذاشته و فرهنگ شرك

ي او بر مال شد و با ريخته شدن خون مطهر آن امام مظلوم، كفرستيزي در  السالم مواجه شده و فتنه و توطئه عليه
هاي اموي و عباسي و عثماني،  هاي نفاق در قالب سلسله امت ديني نهادينه گرديد و جرأت بازگشت به كفر از حكومت

  . سلب شد

دنياي اسالم دچار شكاف شده و ميل منافقين به زندگي كفار و اما با آغاز رنسانس و تحول در مقياس شهوت، 
ي  نيل به شهوات جديد، امپراطوري عثماني را به عنوان مدافع مرزهاي بالد اسالمي فروپاشاند و  شرك و كفر با چهره

ن حركت ي قيام بر دوش علماء شيعه قرار گرفت كه اي از اين رو، وظيفه. ور شد ي امت ديني حمله مدرن بر پيكره
مقدس در امتداد خود، به تشكيل نظام نوپاي جمهوري اسالمي براي حفظ فرهنگ بعثت در مقابله با كفار حربي 

ي  پرچم اقامه كلمه) ره(امروز نيز ملت شهيد پرور ايران با الهام از بت شكن زمان خود حضرت امام خميني. منجر شد
دهد، دست  كفرستيزي، سربلند و مقاوم به حيات خود ادامه ميحق در مقابل باطل را برافراشته و براي حفظ فرهنگ 

ي مردم دنيا و مستضعفان و امت اسالمي افشاء كرده، نقاب دموكراسي، حقوق بشر و  پنهان استعمار غرب را براي همه
ا برمال شان ر هاي پوچ زندگي مادي ها برداشته و نيات پليد استكباري و آرمان ي آن طلبي و توسعه را از چهره صلح

را روشن نمود و طريق مبارزه با تفرعن مدرن علمي را براي » پرستي مدرن بت«بايست راه افشاي  لذا مي. ساخته است
تواند با كفار حربي از در سازش  گاه امت اسالمي نمي براساس قرآن كريم و سنت نبوي هيچ. آيندگان هموار ساخت

ي آمريكاي جنايتكار و اسرائيل، همچنان بر امت ديني مهاجم درآيد و امروز با تحوالت جديد، غرب به سركردگ
تحليل قيام عاشورا بر اساس اعتقادات حكومتي و «اي با عنوان  ي جداگانه البته تفصيل اين بحث در مجموعه. هستند

 . گيري است قابل پي» ميت انقالباثبات اسال
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در چنين محيطي موضوعاً منتفـي اسـت چـون طـرف مقابـل، در قبـال                 » مذاكره«بر اين اساس،    
شـان نيـز همـين           البته آنان در برابر ديگر دشـمنان       .ي اسالم به هيچ وجه رفتاري منطقي ندارد         كلمه

دهند ولي وجود مشتركات و منافع بيشتر در روابط كشورهايي مانند امريكا و روسيه،                رفتار را بروز مي   
  .كند بستان را تسهيل مي مهامله و بده

به جان  هاي همه   رغم توطئه    در سي و شش سال گذشته محقق شده اين است كه آنان علي             اما آنچه 
ي جمهوري اسالمي در عالم رواج يافته         كن كنند و باالتر از آن، جاذبه        نتوانستند نظام اسالمي را ريشه    

انـد و رفتـار نظـام اسـالمي در ايـران،              و مردم كشورهاي اسالمي نسبت به فرهنگ بعثت ترغيب شده         
 اسالمي را رقـم زده      ي بيداري   ها احياء كرده و پديده      كفرستيزي و عدم امكان سازش با كفار را در آن         

اي آن، شـرايطي را پديـد آورده كـه         و قـدرت منطقـه     بنابراين ظهور و بروز جمهـوري اسـالمي       . است
» منـافع سياسـي   «كفار به شدت در معرض تهديد قرار گرفته است؛ همچنان كـه             » منافع اقتصاديِ «

هـاي    قـدرت » فرهنگـي منـافع   «المللي است، مخدوش گرديده و        ها كه عبارت از آبرو و اعتبار بين         آن
آميـز ضـربه خـورده        بزرگ از قبيل تعاريف و مفاهيمي مانند حقوق بشر و صلح و همزيستي مسالمت             

شود، نه آبـروي سياسـي        متغير اصلي محسوب مي   » متغير اصلي «در اين ميان، آنچه براي كفار       . است
به شده و كاهش يافتـه      بلكه منافع اقتصادي و آمار صادرات كاال و علم و تكنولوژي است كه دچار ضر              

اي، عـدد و      هاي مالي و نظامي و فرهنگي و رسـانه          رغم تسلط بر بخش اعظم قدرت       در واقع علي  . است
  .شان با چالش بزرگي مواجه شده است دهد كه منافع اقتصادي ها نشان مي ها به آن رقم و شاخصه

محتـاج و   » هـوري اسـالمي   اصل مـذاكره بـا جم     «پيمانانش به      اين روند باعث شده تا امريكا و
هاي ارسال شده براي مقام معظم رهبري، موضوعات متنوعي را براي مـذاكره               نيازمند شوند و در نامه    

تبـديل كننـد و در      » جنگ سرد «خود بر ضد جمهوري اسالمي را به        » جنگ گرم «پيشنهاد دهند تا    
ها از اين كار، كنترل افكار         آن ي مورد نظر    نتيجه. فضاي ديپلماسي، با اين ابرقدرت جديد تعامل كنند       

طلبي و ساير رفتارهاي خشن و افشاگر خود بوده تا به اين صـورت،                عمومي دنيا و پنهان كردن جنگ     
پـس  . يافته جلوه دهند و قدرت خود را در مـديريت مـساله بـه رخ بكـشند     بخش اعظم نزاع را فيصله    

  .ل تحليل استي مقابل، در اين چارچوب قاب ي مذاكره از نظر جبهه فلسفه
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ي خودي، هوشمندي و درايت مقام معظم رهبري و توجه عميق ايشان به عدم امكان                 اما در جبهه  

ي   اعتماد به كفّار حربي، باعث شده كه تنها در قالب مواردي استثنائي مانند عراق و افغانستان، اجـازه                 
اي نيز همين عدم      ي هسته   ألهالبته در مس  . مذاكره را صادر كنند تا حجت را بر طرف مقابل تمام شود           

هاي مختلف و عناصر سرشناس در نظام، نتايج انتخابات و            اعتماد به دشمن مطرح بود؛ اما فشار جناح       
ي  رغم عدم تمايـل ايـشان بـه مـذاكره، اجـازه      هاي منطقه موجب شد تا علي       وساطت برخي شخصيت  

ي اصلي توسط ايشان تكـرار        و گزاره در همين مدت نيز د    . كردن اين مذاكرات را نيز صادر كنند        تجربه
طور كه    همان. بود» ها  فرصت محسوب كردنِ تحريم   «و ديگري   » عدم اعتماد به دشمن   «شد كه يكي    
كه در نگـاه رايـج، جنـگ همـراه بـا حجـم                دانست؛ در حالي    جنگ را يك نعمت مي    ) ره(حضرت امام   

دسـتگاه ايمـان نيـازي بـه ايـن          بنـابراين    .عظيمي از خسارت و عقب ماندگي و هزينه و بحران است          
مذاكره ندارد و فرصت دانستن تحريم، نه يك اظهار نظر سياسي بلكه اعتقاد واقعي و بـاور راهبـردي                    
مقام معظم رهبري است؛ گرچه علم اقتصاد و كارشناسي موجود، آن را به كنـاري وا نهـد و قـادر بـر                       

ي مقابـل اسـت؛       اكره، از سوي جبهه   پس بيشترين نياز به مذ    . طراحي تخصصي براي تحقق آن نباشد     
در واقع . ها بود ، متاثّر از تحريم92اما فضاي عمومي در ميان نخبگان و مردم خصوصاً بعد از انتخابات             

شود تا بـه      هاست و شرح صدر بزرگان آن باعث مي         اخالق اسالم، سركوب نيست بلكه حكومت بر قلب       
ود تا در طول زمان و در ميدان عمل، حق آشكار           خواست مردم توجه و به افكار عمومي مهلت داده ش         

  .گردد

هـا را   اي براي كسب امتيـاز از دشـمن شـود و رفـع تحـريم           توانست وسيله    در اين ميان، آنچه مي    
موجب شود، وهم و گمان كفّار نسبت به اين بود كه جمهوري اسالمي ممكن است به سمت سـاخت                   

ار بحث ديگري است؛ اما حركت تاكتيكي براي كسب   البته مكانيزم اين ك   . اي حركت كند    سالح هسته 
ايِ   اي بود كه با استفاده از وهم و گمان كفار نسبت بـه وجـود مقاصـد هـسته                    امتياز از دشمن، مسأله   

نقـل شـده اسـت كـه در جنـگ خنـدق و هنگـام همـاوردي                  . نظامي در ايران، فـرض عقلـي داشـت        
 آن حـضرت بـه      ي جنگـيِ    از طريـق حيلـه     بن عبدود    عمرو ،با سردار سپاه كفر    السالم  عليهاميرالمومنين  

انمـا   «: فرمودنـد  در روايتـي  نيز اين كار را تأييد كرده وآله و عليه اهللا صليخاك افتاد و پيامبر گرامي اسالم      
اي   در واقع مذاكره با كفّار بايد در چارچوب مكر و حيله بر ضد آنان و به عنوان وسيله                 . »الحرب خدعه 
مبني بر وجود مقاصد نظامي در      (اي    ي هسته   شان در مسأله    داكثري از وهم و گمان    ي ح   براي استفاده 
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تعبيـر  » حركت تاكتيكي «تحليل شود تا آنچه در ادبيات روز به         ) هاي اتمي جمهوري اسالمي     فعاليت
بـا ايـن دسـته از     به معناي متداول آن ـ  شود، در چارچوب مكتب اسالم معنا گردد و اال مذاكره ـ  مي

زيرا طرف مقابل از ابتداي انقالب اسـالمي در حـال جنـگ و حـرب بـر ضـد نظـام                      . معناست  بيكفّار  
ريـزد و     را مي ... جمهوري اسالمي است و تا همين امروز، خون جوانان ما در عراق و سوريه و لبنان و                  

   2.ي اسالم متوقف نكرده است ي خود را به كلمه حتي يك روز نيز حمله و هجمه

برد اين حركت تاكتيكي در قالب مكر و حيله بر ضد كفار، الزم بـود تـا                   راي پيش بر اين اساس و ب    
هـاي ضـروري    ي محـدوديت  مذاكرات به افكار عمومي سرايت داده شود و پيشنهادهاي آنان در زمينه     

براي جلوگيري از ساخت سالح اتمـي بـه چـالش كـشيده شـود و قبـول ايـن پيـشنهادها، بـه نظـر                          
هـا و نهادهـا و        در واقـع چـارچوب    . ختلف از كشورهاي متفاوت مشروط گـردد      اي م   دانشمندان هسته 
گي بايد بـه چـالش      اي هم   ي هسته   ي طرف مقابل در زمينه      ها و سوابق چندين ساله      تعاريف و پروتكل  

ي تاكتيكي است و نـه        گرفتند؛ زيرا اين يك مسأله      يك مورد پذيرش قرار نمي      شدند و هيچ    كشيده مي 
  .اي استوار گردد راهبردي و لذا نبايد مسأله بر چارچوب استراتژي موجود دنيا در مسائل هسته

شـد و مباحـث       ه مـي  ي نهادها و تعاريف دشمن در اين زمينه شكـست            به عبارت ديگر بايد هيمنه    
هـاي علمـي و    باره به اهل فنّ آن در هر مجموعه ـ از كـشورهاي عـدم تعهـد تـا انجمـن       فنّي در اين

شد و براي پيشرفت در ايـن بحـث اعـالم     ـ سپرده مي... هاي مدنيِ مرتبط در اروپا و امريكا و        سازمان
 يك نهاد متمركز و فكر منسجم با        زيرا براي اخذ امتياز نبايد با     . گشت  آمادگي مكرّر و مداوم طرح مي     

روبرو شد و هماوردي با او را پـذيرفت         ) مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي     (اي    ي چندين دهه    سابقه
ي قـوت     ها و نقطه    و چنين كاري به معناي پذيرش زمين بازيِ طرف مقابل و قبول ادبيات مرسومِ آن              

ي كشورها و تعميم مواهب       اي به همه    نّاوري هسته ي ف   در واقع تأسيس نهادها براي ارائه     . دشمن است 

 
اي جمهوري  ي هسته ه مقاصد نظامي در برنامه البته يك احتمال اين است كه دشمن، وهم و گماني نسبت ب. 2

اسالمي نداشته باشد و تنها براي ارعاب و فشار و تهديد به طرح اين مسأله پرداخته باشد؛ اما اين احتمال تاثيري در 
 ي ها در هر صورت به دنبال مذاكره با نظام اسالمي هستند و وقتي مسأله زيرا بنابر آنچه گذشت، آن. اصل مسأله ندارد

جلوگيري از «ها براي اقناع افكار عمومي  اي به عنوان موضوع اين مذاكره قرار گرفت، تنها مستمسك آن هسته
  . توانند از ما طلب كنند، باز هم همين مقوله خواهد بود است و امتيازي كه مي» اي دستيابي ايران به سالح هسته
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هـاي بـزرگ      ها و ايجاد انحصار براي قـدرت        آن براي تمامي بشريت نيست بلكه هدف آن، اسارت ملّت         

  .است و لذا از ابتدا نبايد مواجهه با چنين نهادهايي را پذيرفت

 اسـت و مـواد توافـق در         ي كفّار   ي اصلي در مذاكراتي از اين نوع، شكستن هيمنه           شاخصه بنابراين
گونه كـه كـاركرد اصـلي صـلح حديبيـه، شكـستن               گيرد؛ همان   تري از اهميت قرار مي      ي پايين   درجه
البتـه در مفـاد عهدنامـه، توحيـد و          . ي كفّار مكّه به عنوان برزگان و مديرانِ جزيره العرب بـود             هيمنه

 مسلمانان به مكّه، آزادي عبـادت      نبوت حذف شد اما با گذشت زمان معلوم شد كه در ازاي عدم ورود             
 در مدينه به عنوان يـك قـدرت         آله  و  عليه  اهللا  صليتر، حكومت پيامبر    شده و از آن مهم    براي اهل مكّه تأمين     

  . موحد در سراسر حجاز، توسط مشركين به رسميت شناخته شده است

اي مستقلّ براي طـرح     ه  ها و گروه    ي مهم در اين روند آن بود كه واردكردنِ اشخاص و انجمن             نكته
ي پيشنهادهاي متعدد در اين زمينـه و   نظرات پيرامون چگونگي جلوگيري از توليد سالح اتمي و ارائه      

هـاي    گرفت و بيشتر از تـالش       هاي جهاني قرار مي     وقايع و حواشي مربوط به آن، بايد در اختيار رسانه         
 افكار عمومي جهان از طريق ايـن        دهيِ  هاي ما به هدايت و جهت       ي مذاكره، كوشش    مصروف در عرصه  

هاي بزرگ در وجدان عمومي مـردم دنيـا مـورد محاكمـه قـرار                 شد تا قدرت    معطوف مي  ها  خبرسازي
ها بيشتر از گذشته افشاء شود و از سوي ديگر، جمهوري اسـالمي               منطقي آن   بگيرند و بداخالقي و بي    

اي و سـردمدار حـق تعيـين           هـسته  در جايگاه پرچمدار حق تمامي كشورها در دستيابي بـه فنّـاوري           
ها داده شده امـا       گرفت؛ امري كه شعار آن از سوي همين قدرت          ي جهاني قرار مي     سرنوشت در جامعه  

  .شد نظام اسالمي بمثابه تنها عامل به اين شعار معرفي مي

 اين روش با ايجاد اجماع در افكار عمومي داخلي و تاثيرگذاري بر افكار عمومي در خارج، سـرعت        
طـور كـه مـسئوالن امريكـايي، اخبـار            داد؛ همـان    نشيني و امتيازدهيِ طرف مقابل را افزايش مي         عقب

مذاكرات را در اختيار مطبوعات خود قرار دادند تا در ايران، شـكاف ايجـاد كننـد و همزمـان تـصريح                   
توقـف  «سـازي، تحميـلِ       ي ايـران بـر ضـرورت غنـي          به دليل اجمـاع تمـام اقـشار جامعـه          كردند كه 

  .در مذاكرات جاري، امري ناممكن است بر طرف ايراني» سازي نيغ
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و مقام معظم رهبري در عملكرد      ) ره(بندي بايد تصريح كرد كه جريان منويات امام            در يك جمع  
است كه از جنس تخصصي نوين و مباحثي نخبگاني باشـد؛           » مبدل«ي كشور، نيازمند يك       نظام اداره 

 از ادبيات دانشگاه استفاده خواهد شد كه اين كار تطبيـق آن منويـات در                صورت قهراً   زيرا در غير اين   
كشاند و در دراز مدت، خطرات بزرگي را براي انقـالب اسـالمي پديـد                 ي عمل را به انحراف مي       عرصه

اي  هاي مختلف مذاكرات هـسته  تواند معياري براي تحليل دوره    رسد بحث فوق مي     به نظر مي  . آورد  مي
بـه عنـوان   » برجـام «ها را تبيين نمايد و روشن كند كه      قاط ضعف و قوت هر يك از آن       قرار بگيرد و ن   

تواند فرهنـگ كفرسـتيزي را ـ كـه مبنـاي مـشروعيت در نظـام         ي مذاكرات جاري، چگونه مي نتيجه
  .ت ـ در معرض خطر جدي قرار دهداسالمي اس
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