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 »هيجان سياسي و آرامش انقالبي«سخنراني مهم استاد پناهيان؛ 

 ايآ/  استيكار  و شلوغياسي سجاناتي در هها ينانِ بعض /رود ي مشيپ» آرامش«كار انقالب فقط در 
 رود ي مشيحرف حق، با آرامش پ!/  حق تمام شود؟ة به نفع جبهياسي سجانيتاحاال شده كه ه

  !يكار نه با شلوغ
هاي انقالبي  زنند كه چهره ميهايي  كنند و حرف كنند كه در انتخابات موفق نخواهند شد، شلوغ مي ها وقتي احساس مي بعضي: پناهيان

خواهند، در انتخابات برنده  خواهند فضا آكنده از درگيري شود تا آن كساني كه خودشان مي اينها مي! هاي تند وادار كنند را به واكنش
  .بايد آرامش را حفظ كرد! شوند
 

بـه سـخنراني    » هيجان سياسي و آرامش انقالبي    «، با موضوع     مسجد سيد اصفهان    ايام فاطميه در   در اني پناه نيحجت االسالم و المسلم   
  :ديخوان ي را م اين سخنراني»قسمت اول«  ازفرازهايي ادامه پرداخت كه در

   كندامي قاستردار  برخو»آرامش« كه از ي بستر اجتماعكيدر  خواست مي) ع(امام حسين
   ايـن  كـه    از اول معلـوم بـود        .بود ي كاف شان   مخالفت يبراهم   شاني دالئل ا   و  بود حي صر ،ديزي با   شاني مخالفت ا  )ع(امام حسين  اميقدر

كه  مشخص است  كامالً   ة ايشان ري در س  نيو همچن ه  نام  تي در وص  با اين وجود،   حركت حضرت، به درگيري و نبرد منجر خواهد شد، اما         
 . كنندامي قاست برخوردار »آرامش« يژگي كه از وي بستر اجتماعكي در خواهند ي مشانيا

   لَـا                يإِنِّ« :دنفرماي  مي حيتصر  و دهند ي م حي را توض  امي ق  اين مختصات ة خود، نام  تيدر وص ايشان فْـسِداً ولَـا م لَا أَشِـراً و طِراً وب أَخْرُج لَم 
خـروج  ،  بكـنم يظلم يا  كنمجادي فساد او بزنم هم فضا را به بخواهم نكهي او از سرِ ،يهودگيمن از سر ب    )4/89/طالبياب  آل  مناقب(»ظَالِماً
 عمـل  جدم و پدرم     ةريبه س  خواهم يم بلكهكنم،    ، حركت نمي   اوضاع ختنيهم ر  ه ب يبرا من   .كنم ي م امي ق ني آرام و مت   اري من بس  ؛نكردم
 . كنم

  بود كه در انقالب ما هم بود) ع(سينشفافيت و آرامش، دو ويژگي قيام امام ح
    يرياز مـس  ، بلكه قبول نكردشاني ااما »دشمن دست شما را نخواندتا  حركت كنيد انهيمخف« دادند كه شنهادي پ )ع(برخي به امام حسين 

 . ند شفاف و توأم با آرامش حركت كرديلي خايشان. كرد يرصد م دشمن هر لحظه حركت حضرت را و  بودي اصلري كه مسرفتند

 اتفـاق   نيدر انقالب ما هم همـ     . خورد يچشم م  كامالً به ) ع( نيالحس   اباعبداهللا ياسي در نهضت س   »مشآرا« و   »تيشفاف«  يژگي دو و  نيا 
 .افتاد

ي و ريدرگبا  نه  رفت،جلو  اكثراً با شعار و تظاهرات ماانقالب /آرامش، ويژگي برجستة انقالب ما بود
  كشتار 

 »تنـد   رفتارهاي.  كشتار ويري درگ، نه با جلو رفت   كه اكثراً با شعار و تظاهرات      يانقالب.  انقالب ما بود   ةبرجست يژگي و ي،به نوع  »آرامش
 . بودتر كم-  استگونه ني انقالب اعتي طبنكهي ارغم يعل-  انقالب ما جريانو خشن در
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   تهـران   يهـا   ابـان ي خ ةهمر كنند در آن زمان، در       بينند، تصو   تصاوير مربوط به دوران انقالب را مي      از   برخي   هاي ما كه    االن جوان شايد 
  ! ه است رفتشي پيكار فقط با كتك، كار انقالب كنند كه فكر شايد ! استكاري بوده درگيري و شلوغ

 ده روز بعد، كه كرد ي نمينيب شيبهمن پ12 كسي كه ي بود، به حدي بود كه انقالب آرامني اي انقالب ماها يژگي ونيتر  از برجستهيكي 
  بـه  :دادنـد و فرمودنـد    بـه مـردم     امـام   يك نمونه از اين آرامش، همان دستوري بود كـه           ! رسد  ب به پيروزي مي   انقالبهمن  22 ي در يعن

 !دي گل بدهآيند، مي كه با اسلحه ييسربازها

 هاي جدا شده از انقالب، نوعاً با ناآرامي شروع كردند و كارشان به ناآرامي ختم شد جريان

   هـايي كـه      طـرف، جريـان     ولـي از آن   .  است  همه با آرامش توأم بوده     ، ما صورت گرفت     در انقالب   مثبتي كه  والتتح  هم بعد از انقالب
؛  ختم شديبه ناآرامكارشان   در نهايت هم شروع كردند وي نوعاً با ناآرام،از انقالب جدا شدندكم  نسبت به انقالب زاويه پيدا كردند و كم
 .دهند ديدند كه مردم ديگر اقبالي به آنها نشان نمي و مي .نايي براي مردم نداشتندچرا كه ديگر حرف منطقي و قابل اعت

 كردند   كاري ، شلوغآورند ي نميانتخابات رأبيني كرده بودند در  تير چون پيش18 غائلهدر 

     احتمـاالً   ،رنديگ ي م هيز انقالب زاو   ا »طلب  اصالح« كه دارند تحت عنوان      يينهايا: گفتم يدر دانشگاه به رفقا م    ،  ري ت 18 غائلهبنده قبل از
 بنـده   البتـه !دهـد  يشان را گـوش نمـ    حرفي كس؛ادامه بدهند  با آرامشتوانند كار خودشان را نمي گري دنچو .كنند مي به پا  ي شرّ كي

بـا  اتي  جلـس يـك    مـثالً !  گفتن ندارند  ي برا ي حرف گري د ، دانشگاه يدر فضا كه اينها    دميد ي م ، اما  نبودم ندهي آ ةكنند ينيب  شيپگو يا     غيب
 بودند مطرح موقع خيلي كردند كه آن  را براي سخنراني دعوت مي     ي اشخاص كردند و   برگزار مي   و نظام،  هيفق  تي وال هي تند عل  اري بس تيترها

 نهـا  چـون آ   !كردنـد   در آن جلسه شركت مي     -  نفر ستي ب در حدود -  تعداد كمي از دانشجوها    حال،  اما با اين   و االن خارج از كشور هستند،     
 .شان مورد قبول واقع شود  كه حرفد نداشتنيمنطق

 ًديگر كسي بحث جامعة مدني      اماكردند     صحبت مي  ي مدن ةجامع از   »...شود   مي چقدر خوب  م،ي كن ي مملكت را غرب   اگر«: گفتند  مي  مثال 
.  نگرفـت   و كارشـان    كردنـد  شـلوغ  در بدنة مردم  . شلوغ كردند لذا   شدند، يحذف م كم    كم داشتند   ،با آرامش آنها چون    .كرد  را گوش نمي  

 ، مجلـس  ي انتخابـات بعـد    ة در آسـتان    چـون   كردند، لوغشان در مجلس ش     رئوسردم نگرفت،   مشان در بدنة      كردن  وقتي ديدند كه شلوغ   
 گـر ي د شـان   يشـان نبـود، شـعارها        چون فـضا اصـالً مناسـب       اوردند،ي ن يرأو ديديد كه عمالً هم      ! آورند ي نم ي كه رأ   كردند ينيب  شيپ
 . برخورد شدآنها با آرامش با  هماما باز. كردندمجلس تحصن و در  كردند ياسي سيكار  شلوغكي لذا گرفت، ينم

  كه كارش در استي انقالب عقالنكيانقالب ما  /ها در شلوغ كردن و هيجانات سياسي است نانِ بعضي
  !رود ي مشيآرامش پ

 كردند و گفتنـد    ياباني خ يكش   قشون منطق، ي حرف ب  كي با   و» يكار  شلوغ« مثال برجسته است كه با       كي - در اين زمينه  - نيز 88 ةفتن :
آمـار   لـذا .  برخـورد شـد  آنهـا  با آرامش بـا  ، باز همديطول كشها  كاري  اين شلوغ هشت ماه كه    ولي در آن    » !ميريمان را بگ     حق ديباما  «

 .تر كنند كردند تا اوضاع را شلوغ »يساز كشته« بهوع  شري خودها  دوباره در تظاهرات و بعد آنها.سرعت كم شد  بهي آنها،ها تظاهرات

  كارش كه   است،   ي انقالب عقالن  كي كه انقالب ما     ي حال در!  است ياسي س جاناتي در ه  ها يكردن است، نان بعض     شان در شلوغ    آنها نان
 ! رود ي مشيآرامش پدر فقط 
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 دهد ياهش م را كيات شعور انتخاباما برد ميباال   رايشور انتخابات،  شدندوقطبي

     ي چون دو قطبـ    )05/07/95؛   در كشور مضرّ است به حال كشور       يدو قطب  (؟»ستي شدن صالح ن   يدو قطب «فرمودند  چرا رهبر انقالب 
ـ  باال ببرد   را يدهد و شور انتخابات    شيآراء را افزا  ممكن است    اگرچه موقتاً    كند، ي م جادي كاذب ا  ياسي س جاني نوع ه  كيشدن هم     ي، ول
 !دهد يرا قطعاً كاهش م ياتشعور انتخاب

  قبـل از انتخابـات     آورند،  شوند كه در انتخابات رأي نمي       ها وقتي متوجه مي     دهد، بعضي   نشان مي   كه  هست يها، اخبار    انتخابات ياز برخ   
 كنـد را وادار    شـان  يها   بتواند چهره   و  بشوراند يا  دفعه كي را   ها يالله   بتواند حزب  يكه از نظر فرهنگ   كنند    را مطرح مي   دوتا موضوع    يكي
در  ببرنـد،    خواهند يم كساني كه اينها     آن  تا  بشود يري فضا آكنده از درگ    كنند تا   مي جادي ا يورط ني دوتا اتفاق ا   يكي !سخن تند گفتن   به

 .د مراقب بود و آرامش را حفظ كرديبا !اباني حداكثرش در خها خواهد بود و روزنامهها در  يريدرگحداقلِ اين ! انتخابات برنده شوند

 انقالب و فضاي سياسي ما نياز به آرامش دارد تا پيش برود/ رود ي مشي در بستر آرامش پما حرف حقِ

 هـا   ي شلوغ  انوع و اقسام   درو  ،   برود شي به آرامش دارد تا پ     ازي ن  هم ة ما  جامع ياسي س ي برود، فضا  شي به آرامش دارد تا پ     ازين ما   انقالب ،
 .رود پيش نمي

  ِزهر  ،امامان معصوم ما   اگرمثالً  . بينيد  تالش براي حفظ آرامش را مي     ) ع(در سيرة ائمة هدي   . رود ي م شي پ  در بستر آرامش   ما حرف حق 
 رد،يگ يما در آرامش مكارِ !  بودعهيخاطر حفظ ش هبها  اين »!دي كمك كن؛دنشرا بك مدنخواه ي ماينها« كه زدند ي نمادي و فررفتنديپذ يرا م

  . رديگ يدر آرامش مكارش  تيچون عقالن

 و ي موقت،نفع حق باشد  اگر هم به!/؟ حق تمام شودة به نفع جبهياسي سجانيهتاحاال شده كه  ايآ
استبيرآسپ    

 از اوقات به نفع حـق تمـام   يگاه ياسي سجاناتيه است نممك !؟ حق تمام بشود   ة به نفع جبه   ياسي س جانيهاست كه   تا حاال شده     ايآ 
 . تر خواهد بود  فراواناري بسهم ن آبي خواهد بود و آسي موقتاما ،بشود

    كـرد  ي افشاگريكند كه هركس ي كاردي نباونيزيتلو« :گفتم ماي صدا و س و مسئولينيا  بنده در جمع كارشناسان رسانه 84در انتخابات 
 طرف نياز اافرادي  ،جلسهبعد از » .نم انجام بدهد     نم دي با ونيزي را تلو  ها ي افشاگر .اوردي ب ي برنامه داشت رأ   ي كه هركسبايد   !اوردي ب يرأ

  !  را نقد كردمياسيروش سبلكه  نداشتم، ياسي من غرض س:گفتم. د به من اعتراض كردن، مختلفيها شيگرابا  زيو آن طرف م

 آورد، ي مـ  ي رأ ، داشـته باشـد    ي افـشاگر  ة فقط برگه برند    و برنامه نداشته باشد  كه   ي هركس اگر بنا باشد با افشاگري رأي بياورند،      « :گفتم 
!  وضع موجود داشته باشـد هي علي افشاگركي كه بتواند   آورد ي م ي رأ ي كس شهي هم ؟خواهد شد  چطور مملكت   تي وضع ديدان يوقت م   آن

   ».توانند باال بيايند  مي آرامشيفضادر  فقط  دارند،برنامهافرادي كه  !؟ديآ يم  با برنامه باالي كسدر اين صورت آيا ديگر

  سالم بمانداش گذرد تا بچه در مقابل مادر دروغين، از حقش ميم انقالبي مثل مادر واقعي آد

 است كـه    يقي حسابش مانند آن مادر حق     ،يانقالب!  است ي و مهربان  ي مل ة عاطف كي است، برآمده از     تي عقالن كي برآمده از    يگر يانقالب 
ـ  نصفش را بـه ا ؛كنيدنصف كودك را دو « دادند دستور و  اختالف شد- كودكيك سر بر - او و يك مادر دروغين     نيب يوقت   و مـادر ني

 . ستي مال من ناصالً! كودك بماندبگذاريد  ! نه: گفت و آمدوتاه كواقعي مادرِ» !بدهيد نصفش را به آن مادر
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 دارد آرامش  نياز به است، لذاري فراگي وافر و مهربانتي از عقالني ناشيگر يانقالب . 

     شـور   كـه     دادنـد   هـشدار  ،گرفـت  يصـورت مـ     انتخابات در جريان  كه داشت    يركتبه ح نسبت   ي مقام معظم رهبر   88قبل از انتخابات
 !ستي نيعيها طب  حركتني توأم با آرامش باشد، اديبا اما خوب است يانتخابات

 !دي شلوغ نكنكنم ي خواهش مد؛ي دهحي توضرا ني با شلوغ كردن ادي بروند و شما بتواني مردم راه غلطاگر

 ـ مردم االن بـا ا    . شعور را باال برد    دي با ي جمهور استيدر انتخابات ر  !  آدم شلوغ بكند   ،ي جمهور استي ندارد در انتخابات ر    يليدل  همـه  ني
 اشـتباهش را    تواند ي م ،اشتباه كند اگر كسي    ست،ي مهم ن  ، چندان  اشتباه كنند   اگر هم   فكر بكنند،  قي عم توانند ي كه وجود دارد م    يامكانات
 . ماجرا است فرع اين مسأله، رد،يپس بگ

     مـردم   يـد بگذاركـنم     خواهش مـي   !نه چطور؟   ميده حي راه غلط را توض    ني ا ميتوانست ي و ما با شلوغ كردن م      رفتند ياگر مردم راه غلط م 
 يهـا  پرونـده شود به  و منجر مي   كند، ي نم حق را روشن  چرا؟ چون شلوغ كردن     ! نكنيد شما شلوغش    يشان را بروند ول      غلط ريهمان مس 

 كه ي و كاذببيهوده يزماهاي و كارها ي طرفدار وشود، ي برطرف نم يسادگ  كه به  ييها   و كدورت   نهي ك و ماند،  ميز   با ندهي آ ي برا كه يكاذب
 ! دهد ي را كاهش ميقدرت نقادو  شود ي مجاديا

  حل كردشهي همي را براصدر ي بنةلأ مس،با آرامش امام /ستي به نفع حق نتي ناآرام در نهايفضا

 ـ    ميتوان ي م -  و طرح و برنامه    شنهاديپبا  البته همراه   -  و نقد    ي افشاگر نينقد نباشد، ما با هم    يا    نباشد، ي افشاگر ميگو ينم  شي كارمان را پ
 آرامـش  ني اصدر ي بني در ماجرا)ره(حضرت امام! ستي به نفع حق نتي ناآرام در نهاي فضااما. كند رشد  هم جامعهاي كه گونه  به ميببر

 ولي زند،يهم بر ه امام را بخواستند يم و  امامشي پرفتند ي م- اند شان نوشته خودشان در خاطرات-  كهددن بوها يبعض. شدت حفظ كرد را به
  ! كرد ي حفظ ماامام آرامش خودش ر

  حل كردشهي همي را براصدر ي بنةلأ مسبا آرامش خود، امامولي .  بودبي عج، واقعاًاز جانب امام صدر ي بنةقصتحمل  ! 

  را با آرامش به ته خط رساندرهبر انقالب، قصة برجام

   و  دهـد،  ي نمـ جهي راه نتنياكه  مطمئن بود  ايشان! مذاكره و برجام را با آرامش تمام به ته خطش رساند         ة قص ني هم يمقام معظم رهبر
ـ  او ايشان به» شود ي موجب تجربه ماين«: فرمودلذا .  مردم استني باالخره توسط منتخب،كند ي ملي هم تحم  يا  نهياگر هز  ـ ني  ه، تجرب

 از عـدم    ي كـه حـاك    يموضع! برنده اعالم شد  ،  شاني ا  موضع معتقد هستند كه  ه   االن هم  . كند تيري كرد كه با آرامش مد     يبها داد و سع   
  .  استي جهانيها اعتماد به قدرت

  قي دقاريبسو  ي عقالنة محاسبكي يعني يخواه  و آرمانيگر يانقالب

        يعني يخواه  و آرمانيگر ي انقالب؟ه چيعني يخواه  آرمان؟ه چيعني يگر يانقالب ببينيم كه    حاال» آرامش«با توجه به اين مقدمه دربارة 
 ! قي دقاري بسي عقالنة محاسبكي

   ساز باز   ها يدر جو بـه  اگـر « بگوينـد   پر از ترس كهي و در فضايري پر از درگي در فضا،يپر از شلوغي و دو قطب  يدر فضا ،  ها ي و جو 
  چيست؟ كهشود ي روشن نمانقالب حرف،  »!آورد ي مي او رأ،ي ندهي رأنيا
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  مشكل اصلي اختالس و حقوق نجومي نيست؛ بلكه غربزدگي و سيستم ليبرالي در مديريت و اقتصاد است
   كـه در    ي بزرگ يها   است نه اختالس   ي ما نه حقوق نجوم    ي اصل ةلأ مس امام،  ا  هحرف زد هم   المال  تي غارت ب  اي ي حقوق نجوم  دربارةبنده 

  و اقتـصاد كـشورمان  تيري مدةوي است كه بر شيا يبرالي لستمي و سييگرا  غرب،يزدگ  ما غربي اصلةلأ، مس است انجام شدهيتهر دول 
 ند بليهركسو اال !  راه حل دارد؟ مشكل عمده،ني اي براچه كسي ي انتخابات بعدمهم اين است كه.  درست كردديرا با آن! حاكم است 

ـ ردهي يا نه؟      ها را تغيير مي     آيا شما وضع بانك   : بايد گفت » رميگ ي فساد را م   يمن جلو « ديبگو  مثالً و بدهد   ي شعار كيو  شود    يا  شهي
  ! حرف بزن

   ـ ي سـاختار ل   نيبا ا خوب است ولي    اين  بله،  : گوييم  مي» !ميده ي نم ي حقوق نجوم  گري د ما«: بگوينداگر  ي ادار ستميـ  كـه بـر س     يا يبرال
 اگـر هـم بخـواهي جلـوي ايـن يكـي را              ،يري بگ  اين فسادها را   ي جلو يتوان ي نم ،ي نده ي حقوق نجوم  يتوان ي، نم حاكم است  مملكت
دولـت  شود، تـا     دولت كوچك    دي، با شود ي اقتصاد مردم  دي محقق بشود، با   44 اصل   ديبا! ديآ يدرم  آن ي از تو  گري فساد د  صد تا  بگيري،

  ! خواهد بود اديكوچك نشود فسادش ز

بردار  جاني هيماريب اين/است» غربزدگي«بيماري اساسي به نام اختالس و حقوق نجومي از نتايج يك 
   تفكربردار است؛ستين
 ست،يـ بـردار ن   جـان ي ه يمـار ي كرد، آن ب   امي ق يماريآن ب عليه   ديبا است،   تر ي اساس يماري ب كي جي دوتا از نتا   ،ي حقوق نجوم  اي اختالس 

 )ره( حـضرت امـام  كمااينكـه . اسـت رسوخ كرده  ما ةاختار جامع است كه در نظام و س»يزدگ  غرب يماريب« يماريآن ب ! بردار است تفكر
 )15/446/ امامةفيصح(! شويم خالص نمي ي سادگنيها به ا زده غرباز شرّ اين  ي ولمي كردروني ما شاه را ب:فرمودند

  از جـنس    يزيـ  چ كيب  چون حرف انقال  ! شود ي نم دهي حرف حق شن   ،كنند شلوغ   فضا را  اگر در اطراف ما   . مي تفكر دار  و به تأمل    ازيما ن 
 . استتيعقالن

    كننداره ادكشورشان راتوانند  نمي،  ترامپبا امثال كاري ديگر بدون شلوغها  آمريكاي
 يا زده كشور فلكدر !  باشدكاي مثل آمريا زده  شهروند دوست ندارم انتخابات در كشورم مانند انتخابات در كشور فلككي به عنوان بنده 

 بـا امثـال   ييهـا  يكـار   را بـدون شـلوغ  شور خـود  كتوانند ي نمگري حاكم هستند، د   ها  ستيونيها و صه    ا و تراست  ه   كه كارتل  كايمثل آمر 
 ! دندي به آخر خط رس آنها؛ كننداره اد»ترامپ«

       ،بـود  يرس تخاطر به دادند ي كه به ترامپ رأيكسانو  دادند از ترس ترامپ بود،    ي رأ نتوني كه به كل   يكساندر اين انتخابات اخير آمريكا 
 بـه   كـا يانتخابـات آمر  !  بـود  ي بداخالق  و ي هرزگ ،يگر ي توأم با وحش   يساز ي دو قطب  كي از   يناشاين  !  كند جاديكه ترامپ توانسته بود ا    

 !يدموكراس است؛ در مهد دهي رسنجايا

نظير در فضاي  اين يك جراحي بي/ »شود شما نياييد چون دوقطبي مي«: رهبر انقالب به يك آقايي فرمود
  سي كشور استسيا
     رهبر انقـالب،    كه   بينيد  ميشما  ! مي مردم عالم هست   ي خودمان برا  ي منطق يها   حرف انيدر آغاز ب  هنوز   ما   يولاند    آنها به آخر خط رسيده

بـا   (»شـود  ي مـ ي چـون دو قطبـ     ييـد اينشما  « نديگو ي م يي آقا كي به    و دهند ي كشور انجام م   ياسي س ي در فضا  را رينظ ي ب  جراحي يك
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ـ  اد،ي مقولـه وارد شـد     ني كه آقا شما اگر در ا      كند ي م هي انسان توص  يي آقا كي مخاطب و اوضاع كشور به        حال ةمالحظ  در ي دو قطبـ ني
 )05/07/95؛ دي شما وارد بشودانم يمن صالح نم.  در كشور مضرّ است به حال كشوريدو قطب. شود ي مجاديكشور ا

 كـه  يبـاز   با شـلوغ ند،ي بنشي كرسي ما روي است كه حرف منطقيي فضا االنزه  تا!  نادر است  ها  طور حركت    اين  و ؛ معنا دارد  يلي خ ني ا 
  !  نشاندي كرسي رو راي حرف منطقشود ينم

  بـا  مي است كه ما بتوان   نيمهم ا ! رندي حرف حق قرار بگ    ية سا ري ز دي و آن برود، افراد با     ني ا ية سا ري ز  حرف حق  دينبا  ما ياسي س يدر فضا 
 . مي ببرشيآرامش كار را پ

 ! كردهدحق خودش را روشن خوا/  ستي خوب ن،حرف حق داردكه  ي كسي براياسي سيها انجيه

 ره( امام از مواضع حقّيك تا حاال كدام ! كردهدحق خودش را روشن خوا ! ستي خوب ن  ، حرف حق دارد   ي كس ي برا ياسي س يها  جانيه( 
  !؟ است اثبات نشدهتشيحقان مرور زمان به  كه بودهيو رهبر

   در  از صدام  دي ما با  :ديگفت يمشما يك زماني      هست كه  انادتي« به آنها بگوييم     اگر شوند ي ناراحت م   هستند كه  ها  ز جريان بعضي ا امروز  
ـ خند يتماماً به مفهوم مبارزه با استكبار مـ        كُشيد و   ميد خودتان را براي مذاكره با آمريكا        يدار االنولي   !مي كن تي حما كايمقابل آمر   »!دي
 !م؟ياوري ببه يادتان ملون بودن را قدر ني اشود تان مي ياصالً رو

 
 

 


