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  اي در يادبود مهدي مطلبي  نكته در خصوص مذاكرات هسته 6
با توجه به تاريخ، بعد از هر / نداردو نابوي ما  ورشيجز  يمذاكرات، هدف نيدشمن از ا: پناهيان

بعد از پذيرش قطعنامه، جنگ تمام نشد، بلكه دشمن /ها باشيم توافقي بايد آمادة حضور در جبهه
برخي خيال جام  /كم عمل كند، يقيناً دشمن كوتاه خواهد آمداگر مجلس مح!/ به ما حمله كرد

  رهبرست ةقدرت نهفته در مردم بسته به اشار-  زهر دارند، ولي شرايط فرق كرده
  :ديخوان يرا م يسخنران ايناز  ييدر ادامه فرازها

 آقاي مطلبي جان خود را در مسير روشنگري و نقد جريان مذاكرات قرار داد 

  روشن» مهدي مطلبي«آقاي در جلسة يادبود گر است، بايد به موضوع كارِ او و چيزي كه او جان خودش را در ايـن   كه يك مجاهد
آيد، بايد گفت و شنودي  كسي كه به مجلس آقاي مطلبي مي. اي است مسير قرار داد، نيز بپردازيم و آن هم موضوع مذاكرات هسته

كسي است كه جان خود را در مسير روشنگري و نقد جريان مذاكرات قرار داده دربارة مذاكرات داشته باشد، چون مجلس او مجلس 
 . شود انسان به اين مجلس بيايد ولي دربارة مذاكرات، چيزي به زبانش جاري نشود نمي. است

 بايد . ستاي چالشي است كه پيش روي ملت ما قرار داده شده و يك امتحان الهي است كه از جامعة ما گرفته شده ا مذاكرات هسته
اي دربارة اين نگاه عميـق و علـت ايـن     خواهيم چند جمله در اينجا مي. از ابتدا تا انتها، يك نگاه عميق به اين مذاكرات داشته باشيم

 .مقدار حق مطلب را ادا كرده باشيم حساسيتي كه مرحوم مطلبي داشتند، بيان كنيم تا يك

سال، كمترين  35در اين !/ وجود دشمن را منكر هستندبرخي اساساً !/ وجود دشمن را باور كنيم) 1نكتة 
 شناسي بوده  اقدامات فرهنگي ما ناظر به دشمن

  ،متاسـفانه  » مـا دشـمن داريـم   «است؛ ما يك واقعيت را بايد بپذيريم و آن هم اينكه » باور كردن دشمن«نكتة اول دربارة مذاكرات
اصالً «: گويند مي. كنند وجود دشمن را باور نمي - گونه نباشند باشند و مغرضانه اينالبته اگر بيمار ن- انديش برخي از افراد نادان و ساده

شـود روي   واقعاً جز حماقت چه اسمي مي» !گيريد كار مي قدر تعبير دشمن به اصالً چرا شما اين! دشمن: گوييد چرا شما به آمريكا مي
 !اين گذاشت؟

 شناسـي بـوده    سال نيز، كمترين اقدامات فرهنگي ما ناظر به دشمن 35نه در اين متاسفا. ها اساساً وجود دشمن را منكر هستند بعضي
و تـاكنون  . شناسي ما بسيار ضـعيف اسـت   باوري و دشمن بيتي هستيم؛ متاسفانه دشمن اللهي، مذهبي و اهل نبينيد كه ما حزب. است

هـاي درشـت    اند و به جنايت قدر جنايت كرده يعني آناند؛  باوري ما را خود دشمنانِ ما به دوش كشيده شناسي و دشمن هم بارِ دشمن
 .اند كه دشمني آنها را فراموش كنيم ها دوست داشته اند كه نشده است ما دشمني آنان را فراموش كنيم و اال خيلي دست زده

آيا /شناسي داشته باشد اي يك فيلم و سريال در موضوع دشمن قدر دشمن دارد، بايد هفته اي كه اين جامعه
 كند؟ ها را ضعيف مي داخت به دشمن روحيهپر

 نشده است ما دشمن را فراموش كنيم  - الحمدهللا- اند كه آميز رفتار كرده كار و خباثت ر جنايتقد اند و آن در خبيث بودهق دشمنان ما آن
اي كه  جامعه. عيف باشيمشناسي ض اند كه ما در دشمن هاي فرهنگي در كشور ما به قدر كافي در اين زمينه تالش كرده و اال دستگاه
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هـاي مختلـف تلويزيـون در موضـوع      كننـده در شـبكه   اي يـك فـيلم يـا سـريال سـرگرم      ، بايد هفتـه اندازة جامعة ما دشمن دارد به
 . شناسي داشته باشد دشمن

 كند؛ چون ما االن  ياتفاقاً خيلي هم روحيه را شاد م! كند ها را ضعيف مي كنند كه پرداختن به موضوع دشمن، روحيه ها فكر مي بعضي
غربـت مـا در دوران   . كنـيم  سال است كه داريم رو به جلو حركت مـي  30ما. شويم در زمينة درگيري با دشمن، مدام داريم پيروز مي

 . سال پيش هم قابل مقايسه نيست 10حتي غربت ما نسبت به . دفاع مقدس، با االن قابل مقايسه نيست

 بينـد كـه ايـن نهادهـا      انسان وقتـي مـي  . خورند، در اين زمينه بسيار مقصر هستند سالمي را ميمتاسفانه نهادهايي كه نان انقالب ا
شان اين است  اند و مأموريت نهادهايي كه بعد از انقالب تأسيس شده! كنند، ديگر از بقيه چه انتظاري دارد؟ گونه ضعيف عمل مي اين

بـاوري در   شناسـي و دشـمن   هاي شايسته در زمينـة دشـمن   ن كارها و فعاليتبينيد كه كمتري كه اسالم انقالبي را تبليغ كنند؛ اما مي
 .پروندة آنها هست

 بيشتر بكوبند» نديدن دشمن«ها دوست دارند بر طبل  االن در فضاي بعد از بيانية توافق، خيلي

 از بيانيـة توافـق هسـتيم    اتفاقاً االن كه در فضاي بعد. اولين موضوعي است كه بايد حل شود - باوري شناسي و دشمن دشمن- اين -
لذا خيلي بايـد  ! ها دوست دارند بر طبل حذف دشمن و نديدن دشمن، بسيار بيشتر بكوبند خيلي - »توافق«شود گفت  چون هنوز نمي

 . به اين موضوع حساس بود

 ع(اميرالمؤمنين(. كسي كه نسبت به دشمن خواب باشد، طبيعتاً زير لگدهاي دشمن از اين خواب بيدار خواهد شد:(  هودنْ عع نْ نَامم
بينيـد   هم در اين زماني كـه مـي   آن) 8673/؛ غررالحكم منْ نَام عنْ نُصرَةِ وليه انْتَبه بِوطْأَةِ عدوه(و ) 8672/؛ غررالحكمأَنْبهتْه الْمكَايِد

 !اند دشمنان ما در اطراف ما چقدر دندان تيز كرده

 ديرا تهد» ما يتمام مرزها«دشمن دارد / لي عليه ما، با شرايط دفاع مقدسهاي فع سه تفاوت دشمني
 كند يم

 1 ( دهنـد و   و دارنـد اقـدامات الزم را در ايـن زمينـه انجـام مـي      - دشمنان ما االن دوست دارند فضايي را براي كشور ما ايجاد كننـد
كنند كه ديگـر شـما شـبيه دوران     و دارند كاري مي - نويمش باره يك خبر مي كنند به حدي كه هر روز در اين مقدماتش را فراهم مي

 .دفاع مقدس درگير نباشيد؛ بلكه خيلي بيشتر درگير باشيد

 كرد  بعد هم توجيه مي! زد پيچيد، و بعداً مي مقدار به خودش مي خواست شهرهاي ما را بزند، يك در دوران دفاع مقدس، اگر صدام مي
اما دشمناني كه االن توسـط  . گناه را مورد هجمه قرار داده است پناه و بي است، و چرا مردم بيكه چرا يك شهر ما را هدف قرار داده 

ايـن اصـالً جـزء    ! گناه بكشـند  هاي ما را بي اند دانه دانه زن و بچه شوند، اساساً نذر كرده دول استكباري دارند در اطراف ما چيده مي
 !شدة آنهاست ايمان و دين تحريف

 2 (المللـي  گر مثل دوران دفاع مقدس نيست كه صدام عضوي از سازمان ملل باشد و الاقل به برخي از مقررات بـين ضمن اينكه دي 
اي مواجـه هسـتيم كـه     شـده  االن ديگر با آن دشمن مواجه نيستيم، بلكه با يك دولت خودساخته و يـك ديـن تحريـف   . مقيد باشد

 . تواند جلودارِ او باشد كسي نمي هيچ
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 3 ( كه مهمتر از دو تفاوت قبلي است، اين است كه اين جرياني كه دشمنان دارند در اطراف ما و براي يـورش آوردن  تفاوت ديگري
اصالً دارند . طرف طرف، و عراق از يك طرف، پاكستان از يك كنند؛ افغانستان از يك چينند، تمام مرزهاي ما دارند تهديد مي به ما مي

 . كنند ها را يكپارچه مي هاي خودشان دارند جريان تكفيري يو در مسير لشكرساز. كنند لشكرسازي مي

 هاي نظامي دشمنان خودش را كه تحت حمايت استكبار هستند، در اطـراف   در چنين شرايطي خيلي حماقت است كه انسان فعاليت
 .باوري نپردازد شناسي را يك موضوع فرعي قرار دهد و به دشمن خودش ببيند و بعد دشمن

گويان تاريخ بشر مذاكره  ما با بزرگترين دروغ/ كنيم مذاكره مي» دشمنان خود و  بشريت«ريم با ما دا) 2نكتة 
 كنيم مي

  كنـيم،   ما با كشورهاي قدرتمند مذاكره نمـي . كنيم مذاكره مي» دشمنان خودمان«نكتة دوم دربارة مذاكرات اين است كه ما داريم با
تنها حماقت است، بلكـه تحميـق    اينكه ما آنان را دشمن خود ندانيم، نه. كنيم ه ميبلكه با دشمنان خودمان و دشمنان بشريت مذاكر

 .ياد كنيم» دشمن«جامعه است كه آنان را با تعابيري غير از 

 ما داريم با دشمنان خودمان مـذاكره  «: ولي الاقل بايد اين را بگوييم كه. البته اشكالي ندارد كه انسان با دشمنان خودش مذاكره كند
مـا بـا بزرگتـرين    . كنـيم  المللـي مـذاكره مـي    المللي و نمايندگان ارشد جنايتكاران بـين  ما داريم با دزدها و جنايتكاران بين» كنيم مي

كنيم كه هيچ عهدي را در طول تـاريخ،   ما داريم با آمريكاي جنايتكاري مذاكره مي. كنيم گويان تاريخ بشريت داريم مذاكره مي دروغ
كنيم، معلوم است كه حساسيت در جريـان مـذاكره بـا     وقتي كه ما داريم با دشمنان خودمان مذاكره مي. ده استدر مذاكرات وفا نكر

 .دشمن، خيلي بايد باال برود

 ل      - باالي هفتاد درصـد - اي كه چندي پيش از مردم ما انجام داده بودند، اكثريت مردم در نظرسنجياعتمـاد نداشـتند بـه اينكـه دو
 .دانند تنها مردم ما بلكه همة مردم دنيا اين را مي اين برداشت عمومي است، نه. دشان وفادار باشنداستكباري به عهد خو

 شناسيِ خوبي داشت، و هم حواسش جمع بود كه ما داريم با دشمنان خودمـان   باوري و دشمن آقاي مطلبي، كسي بود كه هم دشمن
برخي بايد پـرچم بگيرنـد و جلـو بيفتنـد و از     . ها، نگاه عموم مردم ماست نگاه  ينا. ها نياز داريم نوع نگاه و ما به اين. كنيم مذاكره مي

البته در فضاي تبليغي بايد با كالم مؤثرِ تبليغي، وارد عمل شوند تا به امـور ديگـري در عرصـة سياسـي     . ها هم نبايد بترسند شماتت
 .متهم نشوند

 كنـد كـه    بينيد كه اين فضا را در دلِ مخاطب بيدار مي كنيد، مي قت ميهاي آقاي مطلبي د گري ها و روشن وقتي كه شما به صحبت
 .و اين سخن درستي است كه بايد به آن پرداخته شود» كنيم ما داريم با دشمن خودمان مذاكره مي«

دولتمردان /، اينها دزدهاي بزرگ هستند»كنيم هاي بزرگ مذاكره مي ما با دولت«: دولتمردان اينقدر نگويند
 برد اين امتيازشان را باال مي/هركس بايد اين سخن را تكرار كنندبيش از 

 كنندگان ما اگر در اين مذاكرات، به نتيجة مطلوب برسند، جايزة بزرگتري از جانب ملت دريافت خواهند كرد، و در تاريخ هـم   مذاكره
و اال مذاكره كردن بـا يـك آدمِ   » كرديم و برديم ها و كالهبردارهاي عالم مذاكره ما با كلّاش«شان بهتر ثبت خواهد شد، چرا كه  نام

دولتمردان ما بيش از هر كسـي بايـد بـر مسـتكبر بـودن و متفرعنانـه عمـل كـردنِ         . منصف، و رسيدن به حقّ خود، كه هنر نيست

4 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

كنـيم؛ اينهـا فقـط     اكره مـي هاي بزرگ داريم مذ ما با دولت: قدر بگويند نبايد اين. برد دشمنان، تأكيد بورزند، اين امتيازشان را باال مي
 .هاي بزرگ نيستند، بلكه اينها دزدهاي بزرگ هستند دولت

 آنها وقتي كه اين سخن را تكرار كنند، بسـياري  . بيشتر از انقالبيون، بايد اين سخن را تكرار كنند دولتمردان ما بيشتر از بدنة مردم و
 .استاز عوارض سوئي كه ممكن است متوجه اين ملت شود را خواهند ك

 مان است هدف واقعي ما از مذاكرات، تأمين منافع/ هدف ما و هدف دشمن ما از مذاكره چيست؟) 3نكتة 

  كنيم، چه هدفي داريم و دشمنان ما از اين  ما اگر داريم مذاكره مي«نكتة بعدي كه بايد در مذاكرات، به آن توجه كنيم اين است كه
توان بر اساس مستندات بيـان   شود؟ اين را مي كه چرا اين مسأله به روشني گفته نميكنم  بنده تعجب مي» مذاكره چه هدفي دارند؟

 . كرد

 اين هدف روشن ماست و همـة مـا ايـن را    . طرف وجود ندارد كاري در اين پنهان. مان است هدف واقعي ما از مذاكرات، تأمين منافع
طـوري كـه جنـگ را     ما همان. تر و بهتر است تر، هوشمندانه اقالنهما هرچقدر با زخم كمتر، در اين ميدان پيروز شويم، ع. خواهيم مي

خواهيم از خودمان دفـاع   دانيم و در هر دو حالت، مي دانيم، مذاكره را هم ابزار دفاع مقدس خودمان مي ابزار دفاع مقدس خودمان مي
 . اين يك روي سكه است. كنيم

 كنند علني بيان ميگاهي اين هدف را / هدف دشمنان از مذكرات نابودي ماست

 تـر كننـد، دارنـد مـذاكره      كنند؟ آيا دشمنان ما واقعاً براي اينكه جهان را امن اما بايد ديد كه دشمنان ما با چه هدفي دارند مذاكره مي
قدر  ه اينخواستند جهان را امن كنند ك دشمنان ما اگر مي! ساختند خواستند جهان را امن كنند كه داعش را نمي آنها اگر مي! كنند؟ مي

پس دشمنان مـا در ايـن مـذاكرات، دنبـال چـه      ! كردند قدر خودشان مستقيماً جنايت نمي كردند و اين آشام دفاع نمي از اسرائيل خون
 .هدفي هستند؟ آنها به دنبال نابود كردن ما هستند

 ايم كه به دفاع از خودمـان   يز مذاكره نشستهاند كه اين مذاكره به نابودي ما بينجامد، ولي ما سرِ م دشمنان ما سرِ ميز مذاكره نشسته
گوينـد و   آنها پيش خودشان ايـن را مـي  . مان باشد كه آنها هدفشان اين است كه با اين مذاكره ما را نابود كنند بايد حواس. بپردازيم

ن مذاكره، تـوان نظـامي ايـران را    خواهيم با اي ما مي«: گويند هايي را مي مثالً آنها چنين عبارت. كنند گاهي نيز اين را علني بيان مي
كه ظاهراً - گويند در اين مذاكرات يعني خودشان علناً مي» !اي تضعيف كنيم، تا وقتي به آنها حمله كرديم، بتوانيم پيروز شويم گونه به

 .كنند در واقع دارند با هدف نابودي ما مذاكره مي - اي است دربارة مسائل هسته

بعد از پذيرش مذاكره، صدام به جاي / كرد شد، تقاضاي مذاكره مي يصدام هم وقتي در جبهه متوقف م
 !خرمشهر قصد تهران كرد

 هـاي حيـاتيِ مـا،     كنيم، ولي آنها دارند براي تسلط بر شـريان  واقعيت مذاكره اين است كه ما داريم براي دفاع از خودمان مذاكره مي
 .كنند تضعيف ما و نابود كردن ما مذاكره مي

 وقتـي كـه   . كـرد  قبـول نمـي  ) ره(ولي حضرت امام. كرد توانست پيشروي كند، مدام طلبِ مذاكره مي ها نمي در جبهه صدام وقتي كه
قطعنامه را قبـول كـرد، صـدام نيروهـاي     ) ره(تا امام! زد مذاكره را قبول كرد، معلوم شد كه صدام براي چه از مذاكره دم مي) ره(امام
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تا وقتي كه مذاكره نبود، دنبال ! فرستاد كه به قلب تهران حمله كنند اي، موشكي و هوايي، ههاي سنگين توپخان شومي را با پشتيباني
 .البته رزمندگان ما آنها را نابود كردند. خرمشهر بودند، اما وقتي كه ما مذاكره را پذيرفتيم، به دنبال نابودي تهران بودند

 كرد و يورش بيشتري آورد ، جنگ تمام نشد، بلكه دشمن حمله598بعد از پذيرش قطعنامه 

 هشت سال دفاع مقدس، منجر به پذيرش قطعنامه شد، و بـا  «: گويند معموالً در بيان تاريخ دفاع مقدس مي
تاريخ دفاع مقـدس را بايـد   . در حالي كه اين يك دروغ بزرگ است» !پذيرش قطعنامه جنگ به پايان رسيد

من را تا حد زيادي از خانه بيرون كردند، بعد، وقتـي  مردم هشت سال دفاع كردند و دش«: گونه بيان كرد اين
جاهايي را كه قبالً تصرف كرده بود و از دست داده بود، دوباره  كه قطعنامه پذيرفته شد، دشمن جلو آمد و آن

سالة خودشان را چند ماه ديگر ادامه دارنـد، و بعـداً    اما بعد دوباره مردم دفاع هشت. ماه تصرف كرد طيِ يك
 . واقعيت جنگ اين است» .م شدجنگ تما

 دفعه، وقتي كـه قطعنامـه را پـذيرفتيم، جنـگ بـه پايـان رسـيد و         ديديد آن«: طور تصور شود كه نبايد اين
در حالي كه واقعيت اين است كه وقتي ما قطعنامه را پذيرفتيم، بالفاصله » !هاي كمتري از دست داديم جوان

هاي ما، ايـن تـاريخ را    امروز نبايد كسي براي جوان. رّف كردنددشمن حمله كرد و مناطق قبلي را دوباره تص
 . تحريف كند

 بينيد كه  كنيد، مي وقتي عمليات مرصاد را نگاه مي. وقتي ما قطعنامه را پذيرفتيم، دشمن يورشِ بيشتري آورد
مـه را  كردند در آن زمان عليه ما عمليات انجـام دهنـد، امـا وقتـي قطعنا     داستانش چيست؟ آنها جرأت نمي

 .پذيرفتيم، بالفاصله حمله كردند

دشمن از اين مذاكرات، هدفي جز / ها باشيم با توجه به تاريخ، بعد از هر توافقي بايد آمادة حضور در جبهه
 يورش آوردن ندارد

 اريخ درس بگيـريم، بايـد   االن اگر بخواهيم از ت. لذا بايد آماده باشيم. دهند آنها هر چيزي را كه ما بپذيريم، مقدمة نابودي ما قرار مي
ممكـن   البته ايـن آمـادگي مـا   » ها آماده باشيم مان انجام دهيم، بعدش بايد براي حضور در جبهه هر توافقي كه با دشمنان«: بگوييم
 .دشمن را عقب بزند، ولي بايد بدانيم كه دشمن از اين مذاكرات، هدفي جز يورش آوردن ندارد است

  كنيم، و هدف دشمنان ما نابودي ماست و هدف ما دفاع از خودمان اسـت  مذاكره مي» شمنان خودماند«بايد بدانيم كه ما داريم با .
هاي دشمن، با هدف نابوديِ ماست، و اال دشمن كه براي دادنِ منـافع مـا    شويم، بايد بدانيم كه همة نقشه لذا وقتي وارد مذاكره مي

 !كند كشد و مذاكره نمي نقشه نمي

: دشمن/شايد تنها فايدة مذاكرات براي ما اعترافاتي است كه دشمنان بعد از بيانة توافق انجام دادند) 4نكتة 
 پاشيد ها فرو مي رسيديم، تحريم اگر به توافق نمي

  ايـدة  شايد تنها ف. تنها فايدة اين مذاكرات براي ما باشد» شايد«نكتة بعدي كه در مذاكرات بايد به آن دقت كرد، اعترافاتي است كه
مذاكرات براي ما اعترافاتي است كه دشمنان ما بعد از بيانة توافق انجام دادند، و رييس جمهور آمريكا و وزير امور خارجة آمريكـا بـه   
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كردند، به زبان رييس  شايد تنها فايدة ما در مذاكرات اين بود كه سخنان حقي كه آقاي مطلبي بيان مي. اين اعترافات تصريح كردند
هـا فـرو    رسيديم، تحـريم  كرديم و به توافق نمي اگر ما مذاكره نمي«: آنها صريحاً گفتند. زير امور خارجة آمريكا جاري شدجمهور و و

 ».پاشيد مي

 آيـا ايـن سـخن    . رييس جمهور آمريكا گفتاين را و پاشيد،  داشت فرو مي - خود خودبه- خودشها  تحريم
رجستة كشور ما دو سال است كه دارنـد اشـتباه   درست است؟ اگر اين سخن درست باشد، سياستمداران ب

حاال نكند ما با امضاي خودمان آن را تثبيت كنيم؟ چـون مـا تـا    . گويند كنند و به مردم، سخن اشتباه مي مي
نكنـد  . ها را بر ما تحميل كرده بودند سويه اين تحريم ها را قبول نكرده بوديم و آنها يك حال مباني تحريم به

بعد اگر قـرار   طوري اين توافق را امضا كنند كه من مجلس و شوراي عالي امنيت ملي، يكنمايندگان محترم 
حال ما امضا نكرده بوديم، و خود بـه   چون تا به! شد تحريمي عليه ما صورت بگيرد، با امضاي خودمان باشد

خودتان امضاء «: ويدگ رود، چون مي رفت، ولي از اين به بعد ديگر از بين نمي ها داشت از بين مي خود تحريم
 »!ايد كرده

 دشمنان ما اعتراف كردند ايران كشور قدرتمندي است

  يكي ديگر از اعترافات آنها اين بود كه اعتراف كردند ايران كشور قدرتمندي است، نقش ايران در خاورميانه كليدي است و آنها ديگر
اي را از  شود علم هسته اند، مثالً اينكه ديگر نمي ت سنگيني انجام دادهاعترافا. توانند بدون حضور قدرتمندانة ايران، نَفَس بكشند نمي

 !شان را هم كشتيم اما اين سانتريفيوژها از چرخش نيايستادند گويند كه دانشمندان زباني دارند مي به زبان بي. ها بازپس گرفت ايراني

 سات نظرسـنجي داخلـي در طـي ايـن دو سـال، از مـردم       هرچه مؤسسات غربي و مؤس. اند اي ايستاده مردم ايران پاي انرژي هسته
شـايد آنهـا روزانـه در جريـان     . اي تعطيـل شـود   هاي هسته هاي مختلف مردم، مخالف اين بودند كه فعاليت نظرسنجي كردند، تيپ

بحـث انـرژي   طـوري پـاي    گويند؟ و اگر مردم ما ايـن  گرفتند كه مردم ايران چه مي مذاكرات، نبض افكار عمومي ملت ايران را مي
كنيد آنها براي چه كوتاه آمدند؟ آنهـا از محبوبيـت مقـام     شما فكر مي! آمدند؟ اي مقاوم نبودند، مگر آنها در مذاكرات كوتاه مي هسته

قدر محبوبيـت   قدر منطق دارد و آن ن دانند كه وقتي ايشان يك سخني را محكم بيان كرد، آ معظم رهبري در ايران خبر دارند، و مي
 . آمدند شود با آن كاري كرد، لذا سرِ يك هفته كوتاه مي نمي دارد كه

اگر كوتاه نياييم دشمنان بيش از اينها هم / مهمترين برد ما در مذاكرات، اعتراف دشمن به برخي حقايق بود
 كوتاه خواهند آمد

 ردي كه در اين مذاكرات صورت گرفت، اين بود كه برخي از حقايقي كه امثال مرحوم مهدي مطلبي، در جريان مذاكرات مهمترين ب
دشمنان مـا االن در اوج ضـعف قـرار    . كردند، به زبان دشمن به آن اعتراف شد و البته ما معتقديم كه سخنان درستي است بيان مي

كـه اگـر مـا كوتـاه     - يقين بدانيد. اصالً نبايد كوتاه بياييم. و ما االن در اوج اقتدار هستيم و مذاكرات بايد مقتدرانه انجام بگيرد. دارند
 .دشمنان ما بيش از اين هم كوتاه خواهند آمد - نياييم
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 اگر مجلس بندهاي مشكوك را نپذيرد، دشمنان كوتاه خواهند آمد

  نامه را نپذيرد، دشـمنان   مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه محكم عمل كند و بندهاي مشكوك اين توافقاگر بنده يقين دارم كه
حتي اگر آنها هم اعتراف نكرده باشند، . اند د، چون آنها در اوج ضعف هستند و خودشان به اين مسأله اعتراف كردهما كوتاه خواهند آم
 .دهد المللي دارد اين را نشان مي تمام صحنة بين

 ل اسـت . ما در اوج اقتدار هستيم و نبايد اين قدرت خودمان را از دست بدهيمطـوري   كباري ايـن اگر ما در اوج اقتدار نبوديم، سران دو
آنهـا  . شما بايد سخنان قبلي آنها را با اين اقدامات جديدشان مقايسه كنيـد . گرفتند براي آمدن به ايران اسالمي ما از هم سبقت نمي

 . شدند ريشخند مي - خاطر اين مواضع متناقض به- هاي آگاهي ندارند و اال توسط ملت خودشان ملت

 طراحي كرده » امتحان ما«شمني دشمنان را خدا براي اصل و فرع جريان د/ خدا هست) 5نكتة 

  و خدا اصل و فرع جريان دشمني دشمنان ما را خودش طراحي كرده است» !خدا هست«نكتة ديگر در باب مذاكرات اين است كه .
اسـرائيل بـه    بنـي  شايد روي همين حساب بود كه قـوم . بردم خواستم خودم اين دشمنان را از بين مي من اگر مي: فرمايد خداوند مي

دا  (»آييم تو با خداي خودت برويد با دشمنان بجنگيد، ما براي جنگ نمي«: گفتند مي) ع(حضرت موسي ا أَبـخُلَهإِنَّا لَن نَّد وسىمقَالُواْ ي
تواند اين  دانستند كه اگر خدا بخواهد، مي ي اسرائيل ميچون قوم بن )24/ن؛ مائدهما دامواْ فيها فَاذْهب أَنت و ربك فَقَتلَا إِنَّا هاهنَا قَعدو

چرا ما به جبهة جنگ : گفتند لذا مي. نابود شدند) ع(دشمنان را از بين ببرد، كمااينكه فرعون و لشكريانش با يك اشارة عصاي موسي
 ! بياييم و خودمان را به كشتن بدهيم؟

  است، منتها خدا براي چه اين را طراحي كرده است؟ آيا براي ايـن طراحـي   اصل و فرع جريان دشمني را خدا براي ما طراحي كرده
خواست خودش اين دشمنان را از بين ببرد كه اصالً براي مـا دشـمن    كرده است كه خودش اين دشمنان را از بين ببرد؟ اگر خدا مي

 . خدا اين دشمنان را براي ما درست كرده است كه ما امتحان بدهيم! كرد درست نمي

توانيم مقاومتي  االن پاي يك كاغذ مي/ ل و فرع مذاكره تحت نظر خدا، براي امتحان مقاومت ماستاص
 اش نصرت و پيروزي جبهة حق است كنيم، كه نتيجه

 اگر مقاومت ما در مقابل دشمن، كاسته شود خواهيد ديـد  . اصل و فرع مذاكره تحت نظر پروردگار عالم براي امتحان مقاومت ماست
اصل و فرع مذاكره و اصل و فرع دشمنيِ . موقع خدا رحم نخواهد داشت آن. چگونه ما را ذليل و نابود خواهد كرد - ذ باهللانعو- كه خدا

 .براي امتحانِ مقاومت ماست) كه فرعي دشمني آنها همين مذاكره است(دشمنان ما

 اگر مقاومت ما كم شود، خدا چه خواهـد   .ستها هستند، براي امتحان مقاومت ما ها كه ايادي صهيونيست هاي تكفيري تمام دشمني
 كرد؟ و اگر ما مقاوم بايستيم، خدا چه خواهد كرد؟

 عجـب  . اش نصرت و پيـروزي جبهـة حـق اسـت     توانيم مقاومتي كنيم، كه نتيجه ما االن پاي يك كاغذ، مي
ها ضرر و زيان اش ميليارد توانيم، ذلتي را بپذيريم كه نتيجه و پاي يك كاغذ مي! اي درست شده است صحنه

 . است؛ نه از نظر مالي، بلكه از نظر جاني و بلكه به نهايت نابودي كشاندن امت اسالمي است
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 هاي فاحشي وجود دارد تفاوت 598بين اين مذاكره و قطعنامة ) 6نكتة 

 سلسـله   در حـالي كـه يـك    .گيرد صورت مي 598ها با قطعنامة  نكتة آخر هم اين است كه در ارتباط با اين مذاكره، بعضي از مقايسه
البته . كنم هاي فاحش را عرض مي برخي از اين تفاوت. هاي فاحش را نبايد از ياد ببريم هاي فاحشي وجود دارد كه اين تفاوت تفاوت

  .گذرم كنم و مي فقط به آنها اشاره مي

  هـايي   دربارة آن نامه. چ ترديدي نيستجام زهر بوده، هي) ره(در اينكه براي حضرت امام. االن خيلي محل بحث است 598قطعنامة
اند و بخشي  بخشي از آن را بيان كرده) ره(اند، خود امام ها را پذيرفته اينكه امام به چه مصلحتي اين نامه كه به امام نوشته شده بود و

مثالً به امام گفتند . يدي نيستدر اين هم ترد» ها ناصحيح بوده اين نامه«اما اينكه » .بعدها خواهيد فهميد«از آن را هم فرمودند كه 
آن فرد، بعدها نگاه خودش را به مردم نشان داد و » روند مردم جبهه نمي«آن كسي كه نوشته بود » !روند مردم ديگر جبهه نمي«كه 

مـه  ه» رونـد  چنين كسي اين نظر را اعالم كرده بود كه مردم به جبهه نمـي «: االن به هر كسي بگوييد. امتحان خودش را پس داد
مـا  «: و كسي كه گفته باشد» ما پول نداريم«: طور كسي كه گفته باشد همان. دانند كه نظر او نظرِ صائب و صحيحي نبوده است مي

 . اين سخنان هم امروز پذيرفته نيست» اسلحه نداريم

 ست، و حتي ستمي كه بـه  هاي نيابتي و دفاع مقدسي كه به مردم مظلوم منطقه تحميل شده ا همين االن در منطقه و در اين جنگ
اش  يـك نمونـه  ! توانسـتيم، دفـاع كنـيم؟    آيا ما آن زمان واقعـاً نمـي  . شود، خيلي شديدتر از دوران دفاع مقدسِ ماست مردم غزه مي

هـا و   آن نامـه . ها هجوم بردند توانستند مقاومت كنند و ديديم كه چگونه به جبهه بود كه مردم نشان دادند كه مي» عمليات مرصاد«
به خاطر آن حقايق، قطعنامه ) ره(كرد كه امام هايي كه به امام داده شد، تحليل صحيحي نبود، ولي از يك حقايقي حكايت مي ليلتح

 .كار بردند را پذيرفتند و تعبير جام زهر را به

 آيا ممكن است در اين مذاكرات، ضعفي صورت بگيرد و مثل قطعنامه تحميل شود؟

  با تفـاوت فاحشـي كـه وجـود دارد     - اين مذاكرات صورت بگيرد و مثل قطعنامه تحميل شود؟ بندهآيا االن ممكن است ضعفي در - 
 .قطعاً شرايط زمان ما اجازه نخواهد داد، آن مسأله رخ دهد! كنم، نه عرض مي

 هـا و هـم    اللهـي  بلذا هم حـز » ...بله، الزم بوده است«كردند كه  آمدند در نماز جمعه، و يك عباراتي بيان مي ها مي آن زمان بعضي
هاي ما با يك تحليـل ضـعيف و    توانيد به اين جوان ولي االن چگونه مي .شد و مسأله تمام مي» !سلّمنا«: گفتند ها مي اللهي غيرحزب

هـا و   حتـي غيـر از طلبـه   - ها و دانشجويان ما ها در ميان طلبه مگر امثال آقاي مهدي مطلبي! سطحي، خيلي چيزها را تحميل كنيد؟
 !كم هستند؟ - ياندانشجو

 االن شرايط ما خيلي ! پذيرند؟ ها سخن او را مي اللهي گري داشته باشد، همة حزب اللهي االن مگر هر كسي كه چهره و وجاهت حزب
آن زمان چهار تـا بچـه مـذهبي، وقتـي     . سطح آگاهي و تحليل مردم افزايش پيدا كرده است. با دوران دفاع مقدس فرق كرده است

ولي االن هر كسي با يك تلفن همراه خودش بـدون اينكـه   . مجله راه بيندازند، موانع زيادي جلوي آنها قرار داشتخواستند يك  مي
 !توان مردم را خام كرد؟ االن چگونه مي. ها نفر برساند تواند پيام خودش را به ميليون هزينة چاپ، داشته باشد مي
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 گيرد طر نهايي قرار ميذره كوتاه بياييم، كربال و نجف در معرض خ اگر ما يك

 هايي ايجاد كرده باشد، االن دقيقـاً بـرعكس    در آن زمان، هشت سال دفاع مقدس در ميان برخي اقشار، يك فرسودگي: اگر بگوييم
خواهنـد از حـرم    يعنـي سلحشـورانه مـي   » عين حرم باشـيم جزء مدافبرويم و خواهيم  ما مي«گويند كه  هاي ما مكرر مي  جوان. است
 .گيرد ذره كوتاه بياييم، كربال و نجف در معرض خطر نهايي قرار مي دانيم كه اگر ما يك همة ما مي. دفاع كنند) ع(بيت اهل

 ولـي  ) كرد و ظاهر را حفظ مي(آورد هاي خودش را در مي الاقل كفش رفت، مي) ع(در آن زمان، صدام وقتي حرم به حضرت اباالفضل
 .االن شرايط خيلي متفاوت شده است

قدرتي در ميان مردم ما / ال خام دوران تحميل جام زهر را دارند، ولي االن اصالً آن شرايط نيستبرخي خي
 نهفته است كه به يك اشارة رهبر وابسته است

 ايـن  . توانستند جام زهري تحميل كنند، االن اصالً آن شرايط نيست و امكان نـدارد  ها كه خيال خام آن دوران را دارند كه مي بعضي
دانند كه هر چه در مقابل اين جريان مـذاكره،   شرايط جديد ما واقعاً متفاوت است، و همه مي. را حتي دشمنان ما هم دارندمالحظات 

قدرتي در ميان اين مردم نهفتـه اسـت   . هاي مقام معظم رهبري است كند يقيناً به خاطر اشاره جامعة ما با حكمت و تدبير برخورد مي
 .هم بريزد سته است كه بيرون بريزد و بساط استكبار جهاني را بهكه اين قدرت به يك اشاره واب

 شاءاهللا خداوند اين مذاكرات را براي جامعة ما ختم به خير كند و اين امتحان مقاومت را از ما به خـوبي بگيـرد؛ يعنـي امـدادهاي      ان
و دولتمـردان مـا هـم بتواننـد     . پـس بـدهيم   غيبي خودش را براي كمك به ما بفرستد و ما بتوانيم اين امتحان مقاومت را به خوبي

 . سرافراز بيرون بيايند

كار دولتمردان تمام شد، نوبت /ما دوست نداريم نام احدي از دولتمردان ما در تاريخ به بدي ياد شود
 مردان است مجلس

 دليلـي، ننگـي بـراي احـدي از      هيچ كسي دوست ندارد به هر. ما دوست نداريم نام احدي از دولتمردان ما در تاريخ به بدي ياد شود
كمااينكه ما دوست داريم تمام كساني كـه بـا هـر ديـن و     . در اينجا بحث جناحي  نيست. سياستمداران جامعة ما در تاريخ ثبت شود

 چون در نهايت سه به هيچ، به نفـع جبهـة حـق   . دهند، پيروز شوند هاي ورزشي به نام پرچم ايران در دنيا مسابقه مي مذهبي، در تيم
شاء اهللا اين افتخار را به نام خودشان ثبـت كننـد و بتواننـد     ان. كسي بخيل نيست كه اين افتخار را كسي براي خودش بردارد. است

 . شايستة اقتدار اين ملت عمل كنند

 كميـل كننـد  مردان ماست كه وظيفة دولتمـردان را ت  اند و حاال نوبت مجلس دولتمردان به هر طريقي، وظيفة خودشان را انجام داده .
اين مقاومت اگر در صفحة كاغذ هم صورت بگيرد، آثـار بـابركتي خواهـد    . شاء اهللا كه ما را در اين امتحان مقاومت روسياه نكنند ان

اي  بريم به خدا؛ اگر خدا بخواهد به جامعه و اگر اين مقاومت صورت نگيرد، پناه مي. مند خواهيم شد داشت كه همة ما از آن آثار بهره
 . هل مقاومت نيستند، غضب كندكه ا

 شود شان مستجاب نمي اگر تعداد مظلومين از ظالمين بيشتر باشد، دعاي

 اما بعـد از اينكـه   . شود دعاي مظلومان تا وقتي كه تعدادشان كمتر از ظالمان است مستجاب مي: فرمايد مي) ص(پيامبر گرامي اسالم
 كونـوا يما لَـم   نَ،يللمظلوم بيستَجيإنَّ اللّه عز و جل (.شود مان مستجاب نميتعداد ظالمان از مظلومان كمتر شد، ديگر دعاي مظلو
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م؛ الفـردوس   بيستَجيفَال  نَيفَإِذا كانوا أكثَرَ منَ الظّالم نَ،يأكثَرَ منَ الظّالم ي،ر)ص(اعظـم   امبريـ نامـه پ  حكمـت () 1/149/538/لَهـ 
 !كنيد؟ بلند شويد و بجنگيد ايد و دعا مي نشستهبراي چه : فرمايد چون مي) 279: ، ص10 ج  ،يشهر

 خُب جمعيـت  ! شد مان مستجاب نمي دعاي» !خدايا صدام را بكُش«كرديم كه  فهميم كه چرا در زمان جنگ وقتي دعا مي ما تازه مي
. كنيم آنها، ما داريم زندگي ميكرديم، و الحمدهللا مدافعين ما افتخار آفريدند و از صدقة سر  ما از آن ظالمين بيشتر بود و بايد دفاع مي

گويا در آخرالزمـان  . مثالً االن مردم يمن، تعدادشان از ظالمين آل سعود، بيشتر است. و االن هم واقعاً تعداد جبهة اسالم بيشتر است
 . گونه عمل كند خواهد اين مي خداوند

يارانِ اول  منتقدين مذاكرات، /داالن تعداد افراد جبهة حق، بيشتر است و همة اينها پشتوانة مذاكرات هستن
 دهند زني را افزايش مي كه قدرت چانه هستندمذاكرات 

 ها و نقدهايي براي  تعداد افراد جبهة حق، االن بيشتر است، و همة اينها پشتوانة مذاكرات هستند؛ حتي كساني كه در كشور، مخالفت
. دهند زنيِ ما را افزايش مي كنند، دارند قدرت چانه اقع با فشاري كه وارد مياينها در و. مذاكرات دارند، اينها يارانِ اول مذاكرات هستند

مهري كنند، اما شما مطمئن باشيد، نقش كسـاني كـه منتقـد هسـتند در      ها به كساني كه منتقد هستند، بي البته ممكن است بعضي
 . ماند و راه را به همه نشان خواهد داداين در تاريخ باقي خواهد . تر از هر جريان ديگري تاريخ ثبت خواهد شد؛ پررنگ

 كنيم ولي بايد اين تذكر را هم داشته باشيم كـه اگـر تعـداد مظلـومين بيشـتر از ظـالمين باشـد، ديگـر          ما براي نابودي ظلم دعا مي
شمن مثل سگ چون اين د. نشيني كند شود، بلكه بايد دعوا كنند و در دعوا محكم بايستند تا دشمن عقب با دعا حل نمي شان مشكل

  . كند و اگر از مقابلش فرار كنيد، به شما حمله مي. كند هاري است كه تا وقتي چوب محكمي بر سرش نكوبيد، پاچة شما را رها نمي

  


