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  اي  نكاتي در خصوص نتايج مذاكرات هسته
 اوردهيهرچه به دست نبا پشتوانة مقاومت، و  باشيم دست آورده بهدر اين مذاكره هرچه  :پناهيان
سال  8اطر خ بهمان شد  نصيب يزياگر چ 598در قطعنامه /در اثر كمبود مقاومت است ميباش

  شد يم مان بينص يشتريبفوائد  م،يكرد يمقاومت م شتريمسلماً اگر ب و همقاومت بود
در  يزيـ مقاومت اسـت و هـر چ   ةباز هم با پشتوان م،يببر ندهيهم در آ يزيمقاومت بوده و هر چ ةبا پشتوان ميا برده يزيمذاكره هر چ نيدر ا

 .واهد بودبه خاطر كمبود مقاومت خ م،يمذاكره نبر نيا

. به عنصر صبر و مقاومت اشاره كردزندگي بهتر يك از چگونگي رسيدن به خود بحث ادامة شب گذشته در  انيپناه رضايحجت االسالم عل
  :ديخوان يرا م يسخنران نيا جلسه پنجمينبيست و از  ييدر ادامه فرازها

 رسد ي نميخدا دنيا را طوري طراحي كرده كه انسان بدون مقاومت و صبر، به چيز

 اي كه واقعاً آدم هميشه و هر جايي الزم دارد و برآينـدي از تمـام دسـتورات ديـن اسـت و از ذات دنيـا و حيـات بشـر،          يك ويژگي
امكـان نـدارد كـه شـما بـدون      . »استقامت«شود و گاهي به  تعبير مي» صبر«مقاومت گاهي به . ناپذير است، مقاومت است انفكاك

خداوند دنيا را طوري طراحـي نكـرده اسـت كـه انسـان بـدون       ! نيد زندگي كنيد؛ چه رسد به زندگي بهترداشتن مقاومت و صبر، بتوا
 .مقاومت و صبر، بتواند به چيزي برسد

 توانيد به چيزهايي كه دوست داريد برسـيد، مگـر بـا صـبر      شما نمي«: فرمايد مي) ع(در روايتي از قول حضرت عيسي) ع(امام صادق
ون   آيد؛ تان نمي وشكردن بر چيزهايي كه خ ا تَكْرَهـ لَى مـع رِكُمبونَ إِلَّا بِصبا تُحرِكُونَ ملَا تُد لَـا   (و ) 42/الفـؤاد  مسـكن (» إِنَّكُم إِنَّكُـم

داشـتني خـود    به دوست خواهيد دنيا طوري طراحي شده كه اگر مي )511/العقول ؛تحف تُدرِكُونَ ما تَأْملُونَ إِلَّا بِالصبرِ علَى ما تَكْرَهونَ 
  .برسيد، بايد صبر كنيد

 بايد در زندگي خودش داشـته باشـد را    ها و نوع صبري كه هر كسي دگي آدمزن. شود به زندگي بهتر رسيد بدون صبر و مقاومت نمي
آيـه قـرآن   . رسـد  داشتني خودش نمي طور كلي هيچ كسي بدون صبر و مقاومت در زحمت، به دوست كند ولي به خداوند طراحي مي

لَـيس للْإِنْسـانِ إِالَّ مـا     چيـزي كـه سـعي كـرده و بـرايش تالشـي انجـام داده؛        مانـد مگـر آن   چيزي براي انسان نمي«: فرمايد مي
 .توانيد در دنيا به شيوة ديگري زندگي كنيد اين ساختاري است كه خدا براي دنيا طراحي كرده است و شما نمي) 39/نجم(» سعى

سال  8خاطر  آمد به رمانيگ يزيدر قطعنامه اگر چ/ ميا دست آورده بهاز مقاومت  ،ايم هدست آورد هرچه به
   شد يم مان بينص يشتريفوائد ب م،يكرديمقاومت م شتريمسلماً اگر ب/ مقاومت بوده

 ـ پ شيمان افزا و اگر مقدار مقاومت. ميا دست آورده از مقاومت به ميا دست آورده به يزيحال هر چ ما تا به  داي
 مـان  بينص ديكه با ييزهايكند از آن چ دايمان كاهش پ اگر مقدار مقاومت. شد يم مان بينص شتريب كرد، يم

 شـان يجام زهر بـوده و ا ) ره(حضرت امام ياحتماً بر 598 ةكه قطعنام ميدان يمثالً ما م. شود يشود، كمتر م
حاال اگر واقعـا   »ميرفتيقطعنامه را پذخوب شد «كه  نديگو يم ها يبعض ياند؛ ول فرموده انيرا ب نيخودشان ا

در  يزيـ مقاومت است و هر چ ةباز هم با پشتوان م،يببر ندهيهم در آ يزيمقاومت بوده و هر چ ةبا پشتوان ميا برده يزيمذاكره هر چ نيدر ا
 .واهد بودبه خاطر كمبود مقاومت خ م،يمذاكره نبر نيا
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 يشـتر يفوائد ب م،يكرديمقاومت م شتريو ب ميرفتيپذ يما داشته، مسلماً اگر آن را نم ةجامع يبرا يفوائد كي
 !قطعنامه جام زهر است رشيكه پذ فرمود ينم) ره(و اال امام شد، يم مان بينص

 ـ داد يمقاومت بوده و اال اگر ما آن هشت سال مقاومـت را انجـام نمـ   خاطر آن هشت سال  آمده به رمانيگ يزيدر قطعنامه اگر چ  مي
 كردنـد  يبلكه ما را محكوم م كردند يهم صادر نم –منافع ما را هم در نظر گرفته بودند  يكه مختصر- يا قطعنامه نيچن كيتنها  نه

 شـود  يكه مظلوم واقـع مـ   ياز آن كس كنند، يم حمله ييبه جا ياند كه وقت چون آنها نشان داده! ميداد يغرامت م ديو تا االن هم با
مقاومـت   منيحاال اگر مردم . صادر كرد منيمردم  هيقطعنامه عل كي تيامن يكه شورا ديديد راًياخ نكهيكما ا! رنديگ يغرامت هم م

ـ از ا شيب گريد تا الاقل كننديكنند، ظالم را محكوم م شتريشان را ب و اگر مقاومت كند يصادر م بند مين ةقطعنام كيكنند،  ظـالم   ن،ي
  .مجازات نشود

مذاكره » قدرت« كياگر با ما به عنوان / نوشتند ينمبراي ما  يا توافقنامه نيچن م،ياگر مقاومت نكرده بود
   مقاومت در منطقه و داخل است انيخاطر جر به كنند يم

 ز،ين رياخ ةموضوع توافقنام نيدر هم. دارد مانيبرا يرشتيب ديفوا م،يمقاومت كن شتريو ما هرچه ب ديآ يدست م با مقاومت به زيچ همه 
مقاومـت در   يقو انيما نبود و اگر جر ةچندسال نياگر مقاومت ا. نوشتند يما نم يبرا يا توافقنامه نيچن م،ياگر ما مقاومت نكرده بود

نشـده بـود، و دشـمنان توانسـته بودنـد       زرويـ اگـر مقاومـت در منطقـه پ   . با ما مذاكره كنند دانستند ياصالً آنها الزم نم بود،منطقه ن
  .دانستند يساقط كنند، ما را قابل مذاكره هم نم ها ستيمنطقه را به دست ترور يها حكومت

  اسـت   ياست كه در منطقه هست و به خاطر مقـاومت  يمقاومت انيخاطر جر به كنند يمذاكره م» قدرت« كياالن اگر با ما به عنوان
بـه دسـت    يهسته ا ييكه در توانا يمانند مقاومت علم يست؛ هم از دفاع مقدس و هم از موارد بعدكه در كشور ما صورت گرفته ا

مـا مثـل    ةبرجست يها تيكه شخص دانند يآنها م. مذاكره، از خود نشان دادند انيدر جر يرهبر معظمكه مقام  يمقاومت يآمد، و حت
آنهـا مجبـور    د،يفرما يم انيرا ب يزيرهبر انقالب چ يلذا وقت ستند،ين يغاتياهل تعارف كردن و كار تبل ،يو مقام معظم رهبر) ره(امام

  .مدندكوتاه آ انيچشم جهان يو جلو ند،يايهستند كوتاه ب

، »داعش«/ ميا است كه كمتر مقاومت كرده نيا يبرا ميخاطر مقاومت است و هرچه كم دار به ميهرچه دار
 !بودام صد يهمكار نهايت يبه عراق در ازا كايخدمت آمر

 آن چيزي . ايم خاطر مقاومت است و هرچه كم داريم براي اين است كه كمتر مقاومت كرده ما هرچه داريم به
هـا ايـن توافـق را     خورد به اينكه آمريكايي مان آب نمي البته ما چشم. كه براي ما مهم است، مقاومت است

ـ    تـرين شـكلش بـراي     آل شـود؟ ايـده   يدرست اجرا كنند ولي مثالً اگر هم خيلي درست اجرا كننـد، چـه م
عراق در مقابل آمريكا نهايت تسـليم را انجـام داد ولـي آنهـا در مقابـل      . ها برخوردي است كه با صدام داشتند آمريكايي

ر يك اند؟ ببينيد اگ ه خانه درست كردند و حاال ببينيد كه چه باليي بر سر عراق آورد كار كردند؟ به اندازة يك شهر در عراق سفارت چه
اش اين است كه كانديداي جديـد رياسـت    يك نمونه! كند كار مي كشوري به اندازة عراق، تسليم آمريكا شود آمريكا در آن كشور چه

 !جمهوري آمريكا در كتاب خودش نوشته است كه ما داعش را در عراق درست كرديم
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 د كه تعدي بـه نـواميس و سـر    كن سوز درست مي آيد و يك جنگ خانمان اگر خيلي تسليم آمريكا شويم، مي
كنيد اگر آنهـا از   شما فكر مي! اين نهايت رضايت آنهاست. بريدن، كمترين كاري است كه انجام خواهد شد

شان خواست با عـراق انجـام    كمااينكه آنها هر كاري دل! گذارند ما زندگي كنيم؟ ما راضي شوند، بعدش مي
ند ولي چه خدمتي به مردم عراق انجام دادنـد؟ خدمتشـان   گير دادند و هنوز هم دارند پول حضورشان را مي
 ! اين بود كه داعش را براي آنها درست كردند

را به دنبال  كايفراوان آمر يها تيجنا - الزم باشد كيتاكت كيهرچند -كايكوتاه آمدن در مقابل آمر يا ذره
 دارد

  يافتاده است؟ البتـه آنهـا حتـ    شان يبرا يشدند، بعدش چه اتفاق كايآمر ميبه هر مقدار كه تسل ايدن گريد يهر جا ايمردم افغانستان 
هرچنـد  - كوتاه آمـدن در مقابـل آنهـا    ذره كيهر  يآنها شوند، ول ميتسل رانيمردم ا يروز كيكه  ننديبب توانند يرا هم نم نيخواب ا

بناسـت   يزيچون اصالً هر چ. شود يم آنها يفراوان از سو يها تياصالتاً موجب جنا يول - الزم باشد يكيتاكت ظلحا ممكن است به
  .خواهد آمد رمانياز راه مقاومت گ د،يايما ب ريگ

به خاطر كمبود مقاومت خواهد  م،ينرس يزيمذاكره به هر چ نيدر ا/ مقاومت باشد ديمذاكره، با ةپشتوان
 بود

 كار را  نينسان بتواند شرّ دشمن را كم كند، ااگر ا«: فرمود يمقام معظم رهبر نكهيكماا كند، ينم يسخنان ما، اصل مذاكره را نف نيا
ـ . كار را انجام دادند و شـرّ دشـمن را كـم كردنـد     نيا يگاه زين) ص(اسالم يگرام امبريپ» .با مذاكره يحت دهد؛ يانجام م ـ با يول  دي
  .باشد قاومتمذاكره، م ةپشتوان

 ةباز هم با پشـتوان  م،يببر ندهيدر آ هم يزيمقاومت بوده و هر چ ةبا پشتوان ميا برده يزيمذاكره هر چ نيدر ا 
 . به خاطر كمبود مقاومت خواهد بود م،يمذاكره نبر نيدر ا يزيمقاومت است و هر چ

 ياسـالم  يآنها بـه جمهـور  . مردم مظلوم منطقه است ياست، خوشحال نيدلنش يليخ - مذاكره نيا انيدر جر - من يكه برا يزيچ 
جنـگ   دانيـ آنهـا خودشـان دارنـد در م   . كنند يم ليقصه را تحل نيا يگريد يةزاو كياز و  كنند يقدرت نگاه م كيواقعاً به عنوان 

ـ هـا برآمد  قـدرت  ةشـما از عهـد  «: نديگو يپناه آنهاست و م وپشت  رانيكه ا دانند يم يول جنگند يم كـه از مـا    يحـال  نيدر عـ  »دي
كـه   خواهنـد  يهم از ما مـ  زنند؛ يم امكيو پ رنديگ يس متما گرياز لبنان و نقاط د. ميآنها را نخور بيو فر ميمقاومت كن خواهند يم

 يهـا  از خواسته يليخ ديو توانست ديمذاكره بكشان زيم يد آنها را پايكه با مقاومت خودتان توانست نديگو يم كيو هم تبر مييايكوتاه ن
  .ديكن ليخودتان را به آنها تحم

كنند  ييمذاكره، دشمنان ما پررو نيهرچه در ا/  كنند يشوند، فتنه برپا م كينزد ييبه هر جا ها ييكايآمر
  اند كم شدن مقاومت ما زده ةاست كه دربار يخاطر حدس به

 كننـد   ييمذاكره، دشمنان ما پررو نيو هرچه در ا ميدان ياز مقاومت م يمذاكره را جزئ نيما تمام محسنات ا
ـ االن با. اند كم شدن مقاومت ما زده ةاست كه دربار يخاطر حدس به ـ پ شيمـان افـزا   مقاومـت  دي . كنـد  داي
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ـ نيشدند و بب كينزد اقبه عر نكهيكماا. كنند يشوند، فتنه برپا م كينزد ييبه هر جا ها ييكايآمر در آنجـا   دي
 ! كار كردند چه

 انگشـتان خـودش را بشـمارد    ديبعدش با دهد، يدست م ها ييكايبا آمر يآدم وقت«كردند كه  انيب ييبايحرف ز يآمل يجواد يآقا!« 
هاسـت در روز   سـال  نكـه يكماا! شما را نزننـد  بيج وقت كيكه  ديمراقب باش ديبا د،يشو يرد م ييكايواقعا اگر از كنار دولتمردان امر

 !آنهاست يكارِ رسم نيكار ندارند و ا نياز ا ييزنند و ابا يعالم را م ةهم بيروشن، ج

 اسـت   يتيواقع »رساند ينم يروزيانسان را به پ ها يو صبر بر سخت يستادگيمثل مقاومت و ا يزيچ چيه«: نديگو يما م اتيروا نكهيا
ـ و هم در زمان ا يهم در زمان دولت قبل يمقام معظم رهبر. ميا دهيكه در دفاع مقدس هم با چشم خودمان د دولـت، مـدام بـه     ني

   .ديخدا حساب كن يها وعده يكه رو كننديم هيدولتمردها توص

  


