
  شماره اول

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

  پروژه ی نفوذ

 ( «همد ظل»ا سخنان مقام معظم رهبری ب علیه السالم) تطبیق کالم علی 

درباره مذاکره با ) من شرّی را به راه نیانداخته و شما را نسبت به سرنوشت شما نفریفته، و چیزی را بر شما مشتبه نساخته ام،

قض عهد و حرکت در اهل فریب و دروغ و نطرف مقابل بشدت  این دغدغه ناشی از آن است که آمریکا( جداً دغدغه دارم،

ما هم از  ،همانا رأی گروهی از شما، بر این قرار گرفت که دو نفر را برای داوری انتخاب کنند  /20/1خالف جهت صحیح است.  94

با وجود اینکه من خوش بین نبودم به مذاکره ی با آمریکا،  آنها )ابو موسی و عمرو عاص( پیمان گرفتیم که از قرآن تجاوز نکنند.

ما پیش از 20/1/94وجود حمایت کردم..هم با همه  با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره کنندگان    

البته این کردیم که به عدالت داوری کنند و بر اساس حق حکم نمایند اما به آن پای بند نماندند. داوری ظالمانه شان با آنها شرط 

ظرشان خطوط قرمز و خطوط اساسی که گفته شده است همواره در نو( وافق بد است )وافق نکردن بهتر از ترا هم ما گفتیم که ت

 اما افسوس که آنها عقل خویش را از دست دادند، حق را ترک کردند در حالی که آن را به خوبی 16/2/94که البد هست. ؛باشد

من دیپلمات نیستم، من انقالبیم حرف را صریح و ا سازگار بود با ستم همراه شدند؛ می دیدند ، چون ستمگری با هوا پرستی آنه

یک عده ای در قضیه ی مذاکره   19/11/91 ، معنای دیگری را اراده می کند.ویدگویم. دیپلمات یک کلمه ای را می گصادقانه می 

حال مثال می  و مسئله ی مذاکره سهل انگاری می کنند، سهل اندیشی می کنند، مطلب را درست نمی فهمند.. و بدون فهم حقیقت

ر المؤمنین با زبیر مذاکره کرد، شما با و در سخنرانی می گویند که چرا امی نویسند می نویسند، در سایت می آورند و در روزنامه

آمریکا مذاکره نمی کنید؟ یعنی این قدر اشتباه در فهم مسئله ) وجود دارد( این که حاال به این معنا مذاکره نبود.. مشکل کنونی 

ند..اما فعالند..دشمن هم کشور متأسفانه به خاطر وجود آدمهای بعضاً بی خیال و بعضاً سهل اندیش)است( که البته معدودند، اقلیت

به این ها کمک می کند؛ امروز یک فصل مهمی از فعالیت های دشمنان جمهوری اسالمی همین است که محاسبات مسئولین را 

  15/7/94) جابیاندازند(  تغییر بدهند و افکار مردم را دست کاری بکنند و اینها را در ذهن جوانهای ما

و19/11/91سخنان مقام معظم رهبری ) مد ظله( در تاریخ های ) _  127نهج البالغه خطبه  ( . 15/7/94 و 16/2/94   و20/1/94   
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