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تقوا راه برونرفت از همه مشکالت
فی کتابه الکریم:
قال اهلل الحکیم
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َو َم ْن َي ّت ِ َق ا ّلل َهَ َي ْج َع ْل ل ُه َمخ َر ًجاَ ،و َي ْر ُزق ُه ِم ْن َ َح ْيث لا َي ْحت ِس ُب
َو َم ْن َي َت َوّك ْل َعلى ا َّلله َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َّن ا َّلل َه َبال ُغ أ ْمرهِ َق ْد َج َع َل ا َّللهُ
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ً
ِلك ِل شي ٍء قدرا (الطلاق)2-3/
[هرکــس تقــوا بــورزد بــرای او راه برونرفــت قــرار میدهیــم
و از جايــى كــه حســابش را نمیکنــد بــه او روزى میرســاند
و هــر كــس بــر خــدا اعتمــاد كنــد او بــراى وى بــس اس ـت
خــدا فرمانــش را بــه انجامرســاننده اســت بهراســتی خــدا
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خطـــــبــه اول
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بــراى هــر چيــزى انــدازهای مقــرر كــرده اســت].
ایــن آیــه شــریفه میفرمایــد خــدای متعــال هــر مشــکلی
را بــا تقــوا حــل میکنــد؛ هــر مشــکلی اگــر تهدیــد اســت بــا
ایمــان و تقــوا بــه فرصــت تبدیــل میشــود .هیچ بنبســتی
بــرای مســلمان وجــود نــدارد؛ بــرای اینکــه ایمــان هــر
بنبســتی را میشــکند .تقــوا و روح معنــوی یــک انســان
مؤمــن ،هــر مانعــی را از ســر راه برم ـیدارد ،خــدای متعــال
تقــوا را بــا ایــن کاربــرد عظیــم و عجیــب و معجزهآســا در
اختیــار انســان و زمینــه و فرصتــی بــرای او قــرار داده اســت.
اگــر مشــکل اقتصــادی اســت ،بایــد بــا تقــوا گشــایش
ایجــاد شــود .اگــر مشــکل مدیریتــی اســت جــای خالــی تقوا
اســت کــه مشــکل مدیریتــی پدیــد میآیــد .اگــر مشــکل
علــم و دانــش و فنــاوری اســت ،بازهــم انســانهای متقــی
هســتند کــه خــدای متعــال در ایــن عرصــه ،کلید گشــایش
معنــوی و علمــی و دانــش در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد.
اگــر مشــکل خانوادگــی اســت بــاز تنهــا راهحــل مشــکالت
خانوادگــی ایمــان و تقــوا و حــرف خــدا را شــنیدن اســت.
ّ
منیتهــا را کنــار گذاشــتن اســت .اگــر مشــکل شــخصی و
روح و روانــی فــردی اســت ،بازهــم بایــد با تقوا این مشــکل
حــل شــود ،اگــر اختــاف بیــن مؤمنیــن اســت ،بازهــم

بهوســیله تقواســت کــه ایــن اختــاف بــه وحــدت ایمانــی
تبدیــل میشــود.

با تقوا از فتنهها عبور کنیم
َ
ــن َي ّتــق َ
امیرالمؤمنیــن  فرمودنــد :إعلمــوا َو َم ْ
اهَّلل
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ً
2
َ
يجعــل لــه مخرجــا مــن الفتــن  ،بنــدگان خــدا بدانیــد
هرکســی تقــوای الهــی را راه و رســم زندگــی خــودش قــرار
دهــد ،خــدای متعــال او را از فتنههــا بیــرون میبــرد.
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ایمان بنبستها را میگشاید
بنابرایــن هــر مشــکلی را بایــد بــا ایمــان و تقــوا از ســر راه
برداشــت
َ
َ َ ْ َ َّ َ
ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ً 1
ومن يت ِق الله يجعل له مخرجا ،
هرکس تقوای الهی پیشــه کند ،خداوند برای او گشــایش
قــرار میدهــد ،درهــای بســته را بــه روی او بــاز میکنــد،
موانــع را از ســر راه او برمــیدارد ،مجهــوالت و تاریکیهــا
را بــرای او تبدیــل بــه روشــنایی میکنــد ،در فتنههــا چــراغ
هدایــت در اختیــار او قــرار میدهــد ،همــه اینهــا بــا تقــوا
درســت میشــود.
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فتنههــا را هــم بــرای او تبدیــل بــه فرصــت میکنــد .خــدای
متعــال فتنهگــران را ضایــع میکنــد و آتشافــروزان فتنــه
را بــا همــان آ تــش میســوزاند تــا سروکارشــان بــه جهنــم
برســد .خــدای متعــال بــا تقــوا و ایمــان همــه مشــکالت را
ً
ُ
3
برم ـیدارد .حضــرت فرمودنــد و نــورا مــن الظلــم  ،تقــوای
الهــی نــوری اســت کــه در تاریکیهــا راه را بــرای شــما آشــکار
میکنــد ،هــر آرزوی مشــروعی داریــد با ایمــان و تقوای الهی
ً
حتمــا بــه آن آرزوی مشــروع خودتــان میرســید .اینهــا
گوش ـهای از کالم حضــرت امیرالمؤمنیــن  دربــاره ایــن
َ َ ْ َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ً
َ
آیــه ومــن يتـ ِـق اهَّلل يجعــل لــه مخرجــا بــود.
توفیق رسیدگی به گرفتاریهای مردم را از خدا بخواهیم
ّ
مصرانــه و ملتمســانه میخواهیــم کــه
از خــدای متعــال
بنبســتهای زندگــی و اجتماعــی ،فقــر و بیــکاری را،
اختالفــات و گنــاه و معصیــت و بــدی را از ســر راه مــا بــردارد
و بــه مــا خــدا توفیــق بدهــد کــه خودمــان در اجــرای فرمــان
خــدا بــه مبــارزه بــا مفاســد ،بــه مبــارزه بــا بدیهــا ،بــه مبــارزه
بــا اختــاف و دودســتگی ،بــه مبــارزه بــا فقــر و گرفتاریهــای
مــردم بپــا خیزیــم و زمینــه را بــرای زندگــی ایمانی و بر اســاس
تقــوا و بــا رهنمودهــای الهــی فراهــم بیاوریــم.
 3همان

عوامل کسب لطف خدا
اوصیکــم عبــاداهلل و نفســی بتقــوا اهلل و نظــم أمرکــم.
همــه مــا بــاور داریــم کــه تــا وقتــی بــه ایمــان روی نیاوریــم
بــا مشــکالت مواجــه هســتیم .تــا نظمــی کــه خــدا از مــا
میپســندد در زندگــی و مدیریــت جامعــه مــا جــاری نشــود،
همــواره گرفتــار خواهیــم بــود؛ امــا میدانیــم کــه لطــف خدا،
رحمــت خــدا ،بــرکات الهــی در ســایه ایمــان ،ســایه تقــوا،
نظــم و احتــرام بــه حقــوق بنــدگان خــدا ،در ســایه رعایــت
حقــوق همنوعــان ،دســتگیری از مســتمندان ،احتــرام
بــه پــدر و مــادر ،در ســایه اجــرای اصــل عاطفــی و انســانی
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خطـــــبــه دوم
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صلهرحــم ،انفــاق و ادای حقــوق آحــاد مــردم ،شــامل حــال
همــه مــا خواهــد بــود ،ایــن وعــده خــدا اســت.
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شرط نزول برکات الهی
خــدای متعــال میفرمایــد اگــر مــردم بــه ایمــان و تقــوا روی
بیاورنــد مــا بــرکات خــود را از زمیــن و آســمان بــرای آنهــا
میفرســتیم؛ یعنــی درهــای برکــت خــدا بــاز میشــود .اگــر
اهــل گنــاه و معصیــت باشــیم ،ای ْــن درهــا بســته م ُیمانــد؛
َُ ُ
ـت ْاسـ َـت ْغف ُر وا َر َّبكـ ْـم إ َّنــهُ
لــذا َفرمــود اگــر گرفتــار شــدید فقلـ
ِ
ِ
َ َ َ
ّ ً 4
كان غفــارا  ،بــرای بدیهــا ،گناهــان و لغزشهــا اســتغفار
غفــار ُاســت .خیلــی خــوب
کنیــد؛ بدانیــد کــه خــدای متعــال
َ
و راحــت میآمــرزدُ .ي ْرســل َّ
السـ َـم َاء َعل ْيكـ ْـم ِمـ ْـد َر ًارا 5خداونــد
ِ ِ
فــراوان برکاتــش را از آســمان بــرای شــما فــرو خواهــد
ریخــت .شــرط دارد .شــرطش ایــن اســت کــه گنــاه را کنــار
بگذاریــم ،اســتغفار و توبــه حقیقــی پیشــه کنیــم .اگــر
حقوقــی را از کســانی ضایــع کردهایــم ،ایــن حقــوق را بــه
آنهــا برگردانیــم تــا خــدای متعــال مــا را مشــمول لطــف
و عنایــت و رحمــت و بــارش بارانهــای بابرکــت خــودش
قــرار بدهــد.
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تشکر رهبر از مردم ذخیره آخرت آنها
بیانــات امامالمســلمین در قدردانــی از بصیــرت و بینایــی
و حضــور در صحنــه آحــاد ملــت بــود .ایــن تعبیــر ،تعبیــر
خیلــی گرانقــدر و ذخیــره آخــرت اســت .ایــن تعبیــر رهبــر
مــا بــرای همــه کســانی اســت کــه چشــم آنهــا در مقابــل
فتنــه بینــا بــود و اقــدام و عمــل از آنهــا دیــده شــد .یعنــی
آمدنــد و در مقابــل دشــمن حماس ـهای را آفریدنــد .رهبــر
مؤمــن پــایکار فرمودنــد کــه
نســبت بــه ایــن جماعــت
ِ
مــن هــزاران بــار از مــردم تشــکر میکنــم؛ ایــن یعنــی لطــف
خــدا نســبت بــه مــردم .وقتیکــه ولیفقیــه ،رهبــر دینــی مــا
تشــکر میکننــد ،یعنــی خــدا از ایــن مردمــی کــه در مقابــل
فتنــه غیــرت نشــان دادنــد راضــی اســت؛ وقتــی فهمیدنــد
پرچــم جمهــوری اســامی را کــه نــام مقــدس خــدای متعال
بــر آن نقــش بســته اســت ،بــه آ تــش کشــیدهاند ،وقتیکــه
فهمیدنــد فتنهگــران بهناحــق خــون ریختهانــد ،قصــد
آ تــش زدن مقدســات دینــی و مســجد و امثــال آن را دارند،
غیــرت ایمانــی و دینــی آنهــا را آرام نگذاشــت؛ آمدنــد تــا
بگوینــد کــه مــا نمیگذاریــم شــما ایــن رونــد شــیطانی و
اســتکباری و صهیونیســتی را ادامــه بدهیــد.
مــا هــم وظیفــه میدانیــم که بهنوبــه خودمــان از راهپیمایی
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باشــکوه و نیــز حضــور در صحنــه آحــاد مــردم تشــکر کنیــم
کــه یکبــار دیگــر در ایــن روزهایــی که فتنهگــران و منافقین
کــوردل خوابهای آشــفته دیــده بودند و جنون و دیوانگی
آنهــا بــه رهبــری دیوانــه بــزرگ عالــم ترامــپ و بــه همــکاری
صهیونیســتها ،انگلیســیها و بــا بودجــه ســعودیها،
بــه ســرحد خــود رســیده بــود ،بــه میــدان آمدنــد و مثــل
عملیــات مرصــاد ،مثــل جنــگ تحمیلــی یکبــار دیگــر ســر
همــه آنهــا باهــم بــه ســنگ خــورد.
نام مردم استان ما هم در فهرست
مؤمنین پایکار انقالب ثبت شد
مــا هــم از ایــن حضــور پرشــور و حماســی قدردانــی میکنیــم
و بــه همــه مــردم ایــن اســتان شــهیدپرور و مؤمنخیــز
تبریــک میگوییــم کــه اســم شــما در فهرســتی نوشــته شــد
کــه رهبــر میگویــد مــن هــزاران بــار از آنهــا تشــکر میکنــم.
از مــردم متشــکرم؛ از نیروهــای نظامــی ،ســپاه پاســداران
مقتــدر ،نیــروی انتظامــی عزیــز و مردمــی ،بســیج مردمــی
و همــه کســانی کــه بــه میــدان آمدنــد و فعالیــت کردنــد،
تشــکر میکنیــم؛ همچنیــن بهخاطــر زحمــات شــبانهروزی
ً
آنهــا ،مخصوصــا ســربازان گمنــام امــام زمــان  قدردانــی

َ ْ َّ
َ
ً
میکنیــم .همهباهــم َو ْاع َت ِص ُمــوا ِبحبـ ِـل اللـ ِـه ج ِميعــا را تماشــا
کردیــم .الحمــدهلل .فتنههــا بــا همیــن اعتصــام بــه حبــل
الهــی و وحــدت توحیــدی خاموش شــد؛ یکبار دیگــر قدرت
و عــزت مســلمانان و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
خــودش را در سراســر کشــور مــا بهخوبــی نشــان داد.
6
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شکست مفتضحانه مثلث شوم استکبار
خوشــحالیم کــه خــدای متعــال شکســت مفتضحانــه و
خفتبــار را نصیــب مثلــث اســتکبار جهانــی کــرد؛ مثلــث
ســهضلعی کــه یــک ضلــع آن اســتکبار جهانــی اســت،
ضلــع دوم آن ســعودیهای تکفیــری وهابــی و ضلــع ســوم
آن منافقیــن اســت .ایــن ســه ضلــع آمدنــد و باهــم ایــن
مثلــث شــوم را ســاختند تــا بــرای نظــام مــا مشــکل جــدی
ایجــاد کننــد .ایــن را یــک فرصــت میدانســتند و خیلــی بــه
وجــد آمــده بودنــد .معلــوم میشــود کــه جامعهشناســی
آنهــا بســیار ضعیــف اســت .اخبــاری کــه بــه آنهــا
میرســد ،اخبــار بســیار فریبنــدهای اســت؛ یعنــی خیلیهــا
خوابهــای خودشــان را بــرای آنهــا میگوینــد ،آنهــا بــه
وجــد میآینــد و خیــال میکننــد بــا ایــن خوابوخیــال
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میتواننــد علیــه مــردم مــا کاری صــورت بدهنــد .ایــن
اســت کــه خیلــی زود هیجانــی میشــوند .خیــال میکننــد
کــه اینجــا خبرهایــی اســت و میتواننــد بــه نتیجــه برســند؛
امــا وقتیکــه واقعیتهــای جامعــه را میبیننــد خاطــرات
شکســتهای پیدرپــی در طــول تاریــخ پیــروزی انقــاب
یادشــان میآیــد .حتــی خاطــره تحریــم تنباکــو بــه یــاد آنهــا
میآیــد و ایــن خاطــرات تلــخ بــرای آنهــا زنــده میشــود.
درعینحــال کــه ایــن مثلــث بهشــدت دستبهدســت
همدیگــر داده بودنــد و بــا همدیگــر متحــد و منســجم
شــده بودنــد کــه بــه نظــام مــا آســیب برســانند؛ امــا بــا همــه
راه خودشــان را
ـنگ خــورد و
اتحادشــان ســر آنهــا بــه سـ
َ
ّ
ْ
َ َ
کردنــد و بــرای مــدت مدیــد ال َيـ ْـو َم َي ِئـ َـس ال ِذيـ َـن كفـ ُـر وا
گــم
ُ
ِمـ ْـن ِد ِينكـ ْـم.7
لزوم توجه جدی به سخنان رهبری
مطلــب دیگــری کــه در ایــن ایــام جــا دارد بــه آن توجــه شــود
و مــا هــم وظیفــه داریــم کــه بــه مســئوالن خودمــان توجــه
بدهیــم ،ایــن اســت کــه تــا امــروز مســئوالن مــا هرکجــا
ســخنان امــام و رهبــر فرزانــه انقــاب را جــدی نگرفتنــد ،مــا
 7المائدۀ /آیه شریفه  – 3امروز کافران از دین شما ناامید شدند.
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متضــرر شــدهایم و هرکجــا فرمــان رهبــر را امتثــال کردیــم،
موفــق شــدهایم .همــه موفقیتهایــی کــه مــا در طــول
تاریــخ انقــاب خودمــان داریــم ،مرهــون و مدیــون پیــروی
از رهبــری و امتثــال فرمــان رهبــری اســت.
بازهــم جــا دارد کــه حــواس خــود را جمــع کنیــم :اگــر رهبــر
فرمودنــد اقتصــاد مقاومتــی ،بدانیــم کــه تنهــا راه چــاره
بــرای نجــات کشــور مــا اقتصــاد مقاومتــی اســت .رهبــر
فرمودنــد بــه آمریــکا و همراهــان آنهــا یعنــی اروپاییهــا و
همپیمانــان آمریــکا اعتمــاد نکنیــد ،بــاور کنیــم کــه اعتمــاد
بــه دشــمنان جــز خســارت و شکســت ،جــز زیــان ،جــز رفتار
منافقانــه از آنهــا ،جــز تحریــک بدخواهــان نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ،چیــزی بــرای مــا بــه بــار نیــاورده اســت و
نخواهــد آورد .بــاور کنیــم کــه امتثــال ســخنان رهبــر مــا کــه
برگرفتــه از آیــات قرآنــی اســت و رهنمودهــای رســول اکــرم
 و ائمــه هــدی  را بــه مــا میفرماینــد .اگــر مــا به اینها
ً
بیتوجــه باشــیم قطعــا متضــرر هســتیم و اگر امتثــال کنیم
پیــروزی مــا در ســایه ایــن امتثــال خواهــد بــود.
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مسئوالن با استفاده از ظرفیتهای
استان مشکالت را تدبیر کنند
اســتان قزویــن اســتانی صنعتــی ،کشــاورزی و دانشــگاهی
اســت و دارای فار غالتحصیــان ،دانشــمندان جــوان،
نیروهای فعال ،انســانهای غیرتمند و اهل کار و کوشــش
اســت .خــدا حجــت را بــرای مســئوالن مــا تمــام کــرده اســت.
مــا از مســئوالن خــود بــه جــد میخواهیــم کــه ظرفیتهــای
اشــتغال را در اســتان مــا فعــال کننــد .نیــروی کار و بســتر
کار فراهــم اســت؛ فقــط یــک مدیریــت باتدبیــر و دلســوزانه
الزم اســت کــه ایــن بســترهای کار و انســانهای غیرتمنــد
و فار غالتحصیــان دانشــگاهی بــه میــدان بیاینــد .مــا
چنیــن تقاضایــی داریــم .همــان چیــزی کــه خواســته مــردم
مــا بــود و دشــمن خواســت روی همیــن خواســته مــردم مــا
ســرمایهگذاری کنــد و از ایــن خواســته سوءاســتفاده کنــد.
خــب مــا نگذاریــم دشــمن سوءاســتفاده کنــد ،خودمــان
بیاییــم ســرمایهگذاری کنیــم و بــرای مــردم اشــتغال ایجــاد
کنیــم ،وقتیکــه اشــتغال ایجــاد شــد خودبهخــود بحــث
گرانــی هــم حــل میشــود ،خیلــی مشــکالت دیگــر هــم حــل
میشــود ،وابســتگی مــا بــه اجانــب هــم برطــرف میشــود.
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به همراه مردم علیه مفسدان قیام کنیم
خواســته دیگــر مــا مبــارزه با مفســدان اســت ،قرار نیســت
ً
همــه افــراد آلــوده باشــند تــا مــا حــرف بزنیــم ،مــا حتمــا
تکــش و دلســوز کــه
قــدردان مدیــران پاکدســت ،زحم 
اکثریــت قاطبــه مدیــران مــا را شــکل میدهنــد هســتیم
و از زحمــات آنهــا قدردانــی میکنیــم و بــرای موفقیــت
آنهــا دعــا میکنیــم؛ امــا همیــن مدیــران زحمتکــش
بــه همــراه مــردم بایــد بــرای مبــارزه بــا آن تعــداد انــدک
مفســد قیــام کنیــم؛ مفســدان «زمینخــوار» و مفســدان
«کارخانهخــوار» در شــهرهای صنعتــی .کارخانهخــوار یعنــی
مدیــر ناالیقــی کــه یــک کارخانــه را بــا تعــداد زیــادی کارگــر
بــه نابــودی میکشــاند یــا بهخاطــر مطامــع دنیــوی خــود
کارخانــه را بــه شــرایطی کــه بــه مطامــع خــود برســد تبدیــل
میکنــد و فکــر اینهمــه کارگــر کــه بیــکار میشــوند را
نمیکنــد ،مــا اینهــا را مفســدان کارخانهخــوار مینامیــم.
مدیران مفسد را از جغرافیای مدیریتی حذف کنیم
مــا آنهایــی کــه از مقــام خودشــان سوءاســتفاده میکننــد
و آنهــا کــه افــراد ناالیــق را نمیبیننــد و ناالیقــی آنهــا بــه
مــا آســیب میرســاند ،آنهایــی کــه افــراد الیــق را بــه انــزوا
میکشــانند و فرصت را برای کار و خدمت از دســت آنها
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میگیرنــد را مدیــران مفســدی میدانیــم و انتظــار داریــم
ایــن تعــداد انــدک مدیــران مفســد از جغرافیــای مدیریتــی
جامعــه مــا حــذف شــوند تــا ایــن گردونــه مدیریــت بــا
نشــاط و شــادابی هرچــه بیشــتر فعــال باشــد.
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زنگ خطر کاهش منابع آبی استان
بازهــم مطالبــه دیگــر مــا از مدیــران اســتانی ایــن اســت
کــه همــه بایــد مدیریــت آب را بســیار جــدی بگیریــم ،آحــاد
مــردم ،کشــاورزان مــا ،شــهروندان مــا بایــد بدانیــم کــه
نســبت بــه درازمــدت امســال  57درصــد کاهــش بارندگــی
داشــتهایم و نســبت بــه کوتاهمــدت یعنــی پارســال کــه
ســال کمبارانــی هــم بــوده اســت 36 ،یــا  37درصــد کاهش
بارندگــی داریــم .بایــد حــواس خودمــان را خیلــی جمــع
کنیــم .نبایــد اســراف کنیــم .مدیــران مــا بایــد عجلــهای
و بــا شــتاب در مصــرف آب کشــاورزی فکــری کننــد ،از
ً
ً
بریزوبپــاش آب مخصوصــا در ایــن برهــه حســاس جــدا
ـریفه در ایــن مقطــع
بایــد بپرهیزیــم .بدانیــم کــه ایــن آیــه شـ
ْ
ّ
َ
َ ُ
یــک هش َــدار جــدی بــه مــا اســت کــه ِإ ّن ال ُم َب ِذ ِريـ َـن كانــوا
ْ َ َ ّ
8
َ
ين .
ِإخــوان الشــي ِاط ِ
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آنهایــی کــه بریزوبپــاش میکننــد بــرادران شــیاطین
هســتند؛ بایــد هرچــه میتوانیــم صرفهجویــی پیشــه
کنیم .در مصرف آب خانگی ،شستشــو ،در آب کشــاورزی،
بهینــه کــردن اســتفاده از آب و مدرنیــزه کــردن اســتفاده
از آب کشــاورزی ،بایــد همــواره ایــن را هــم یــادآوری کنیــم،
مدیــران مــا بایــد بــرای ایــن مهــم برنامهریــزی کننــد.
دومشکلی که دشت قزوین را تهدید میکند
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه دشــت قزویــن
بــا دو خطــر جــدی مواجــه اســت ،یکــی بیابانــی شــدن
و کویــری شــدن؛ هــرروز بــر بیابانــی شــدن ایــن دشــت
افــزوده میشــود و وقتیکــه بیابانی شــد ،ایــن ریزگردهایی
کــه امــان خیلــی از اســتانها را بریــده اســت ،بــه جــان مــا
هــم خواهــد افتــاد و از اســتان مــا بــه اســتان تهــران و بــه
اســتانهای بعــد از قزویــن و بــه مناطــق شــرقی اســتان مــا
هــم آســیب خواهــد رســاند.
مشــکل دیگــری کــه دشــت قزویــن را تهدیــد میکنــد
«فرونشســت زمیــن» اســت؛ یعنــی آنقــدر زیــر پــای
خودمــان را بــا مکیــدن مســرفانه آبهــای زیرزمینــی خالــی
کردهایــم کــه کل دشــت قزویــن در حــال فرونشســت
اســت و ایــن خطــر جــدی اســت .شــاید خیلــی بــه چشــم
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مــردم مــا نیایــد؛ امــا کارشناســان مــا بهخوبــی ایــن خطــر
و عــوارض بســیار خســارتبار محیــط زیســتی آن را درک
میکننــد؛ بنابرایــن بایــد ایــن را جــدی بگیرنــد .هــر دولتــی
بــا خــود فکــر نکنــد کــه چنــد ســالی بیشــتر از وقت مــا باقی
نمانــده اســت؛ مــا میرویــم ،دولــت بعــدی ایــن مشــکل را
حــل کنــد .ایــن دولــت بــه دولــت بعــدی و آن دولــت هــم
بــه دولــت بعــدی .ایــن موضــوع جدیتــر از آن اســت کــه
مــا ایــن رفتــار را بــا آن داشــته باشــیم ،مدیــران فعلــی مــا
بایــد بــا شــتاب و عجلــه جلــوی ایــن خســارتها را بگیرنــد.
برجام یادآور خاطرات تلخ
و تداعیکننده خسارات به کشور
بحــث برجــام کــه میشــود ،همــه خاطــرات تلــخ و
ناکامیهــای مذاکرهکننــدگان و خســارتهای وارده از
ایــن موضــوع بــه ملــت مــا ،بــه دانشــمندان جــوان مــا و
بــه فناوریهــای هســتهای مــا همگــی تداعــی میشــود.
آمریکاییهــا مدیریــت ایــن بحــران را بــه نــام برجــام بــه
دســت گرفتــه بودنــد و بــر ایــن بحــران دامــن میزدنــد.
چهــار ســال دوره قبلــی دولــت فعلی ما بــه همین موضوع
ســپری شــد و خســارتهای فراوانــی بــر مــا وارد آمــد .دیگــر

همــه مــردم متوجــه شــدند ،خــود دولتیهــا هــم اعتــراف
کردنــد کــه مــا نبایــد بــه آمریــکا اعتمــاد میکردیــم .آنهــا
خیــر مــا را نمیخواســتند و نمیخواهنــد .آنهــا بــرای مــا
بــدی میخواهنــد.
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هیچ خیری از برجام به ما نرسید
قــرآن بارهــا بــه مــا گفتــه اســت کــه بــه آنهــا اعتمــاد نکنید.
بــه مــا گفتــه اســت کــه آنهــا خطــر و خســارت بــرای شــما
ـرده اسْــت کــه:
خواهنــد؛ تأکیــد کـ
می
َ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ َ
ْ
َ
ّ
َ َ َ ُّ
ْ
َ َ
ك َف ُر وا م ْن أ ْهل الك َ
اب َولا ال ُمش ِر ِكين أن ينزل
ت
ين
ذ
ال
د
م َا ي ُو ِ
ُِ ِ ِ ِ
َ
َعل ْيك ْم ِم ْن خ ْي ٍر ِم ْن َر ِّبك ْم( 9البقرۀ)105/
[نــه كســانى كــه از اهــل كتــاب كافــر شــدهاند و نــه
مشــركان [هیچکــدام] دوســت نمیدارنــد خيــرى از جانــب
پروردگارتــان بــر شــما فــرود آيــد].
هرگــز آنهــا نمیخواهنــد کوچکتریــن خیــری بــه شــما
برســد .قــرآن ایــن را بهصراحــت بــه مــا گفتــه اســت .مــا
چهــار ســال اینهمــه خســارت متحمــل شــدیم؛ امــروز
نتیجــه برجــام بــرای مــا در دو ســه کلمــه خالصــه شــده
اســت :تعــداد تحریمهــا بســیار بیشــتر شــد .قــرار بــود
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ً
کــه بــا برجــام تحریمهــا برطــرف شــود ،اگــر قبــا تحریمهــا
یــک مقــداری سســت بــود ،اآلن بســیار محکــم شــد کــه
دیگــر کســی نتوانــد بــا آنهــا کاری کنــد .تحقیــر و توهیــن
بــه ملــت مــا در عرصههــای جهانــی افزایــش پیــدا کــرد .مــا
هیــچ خیــری ندیدیــم .در چهــار ســال اول دولــت موجــود
هرچــه از برجــام دیدیــم شــر دیدیــم .بــه چهــار ســال دوم
رســیدیم ،مــن فکــر میکنــم دیدنــد کــه اگــر همــان رونــد را
ادامــه بدهنــد ،دیگــر آنقــدر افتضاح اســت کــه فریاد همه
مــردم بلنــد میشــود ،ایــن مســئله را بــا محوریــت اروپــا
شــروع کردنــد .حــاال مــا بایــد چهــار ســال هــم بــا اروپاییهــا
در ایــن بــازی نامتــوازن شــیطانی و فریبنــده و خســارتبار
وقــت تلــف کنیــم.
از عاقبت شاه نوکر استکبار عبرت بگیریم
در همیــن روزهــا در ســال  57فــرار شــاه خائن اتفــاق افتاد؛
هنــوز شــیرینی ایــن عــزت اســامی و شــیرینی گریــز آن
نوکــر شــیاطین اســتکباری در ذائقــه ملــت مــا اســت؛ ایــن
هــم میتوانــد بــرای همــه کســانی کــه در خیــال خیانــت
نســبت بــه مــردم بســر میبرنــد ،درس عبــرت باشــد.
ببیننــد شــاه کــه بــا آمریکاییهــا رفیــق شــد ،بــا اروپاییهــا

رفاقــت کــرد ،اســرائیل را مثــل بــرادر خــودش میدانســت،
عاقبــت کارش او بــه کجــا کشــید ،هرکســی کــه ایــن راه را
ً
بــرود نهایتــا راه او همــان خواهــد شــد.

یادی از شهیدان فدائیان اسالم
نقــدر مظلــوم فدائیــان اســام ،شــهید
ســالگرد شــهدای گرا 
بزرگوار نواب صفوی ،شهید واحدی ،شهید ذوالقدر و شهید
طهماســبی اســت .اینهــا کســانی بودنــد کــه در آن دوران ظلم
و خفقان ،زمینهها و بســترها را برای انقالب اســامی ما فراهم
آوردنــد ،امیدواریــم کــه خــدای متعــال ارواح همــه شــهیدان را
مهمــان ســفره بــرکات انبیــا و اولیــا قــرار بدهــد.
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ممانعت حاکمیت از مداوای
رهبر مقاومت مسلمانان آفریقا
رهبــر مقاومــت مســلمانان در قــاره آفریقــا شــیخ ابراهیــم
زکزاکــی در بیمــاری بــه ســر میبــرد ،حاکمیــت شــیطانی آنجا
از دوا و درمــان ایــن بنــده خــدا ،ایــن شــخصیت بزرگــوار
و عالــم دینــی ممانعــت میکنــد .مــا بایــد دعــا کنیــم کــه
خــدای متعــال انشــاءاهلل ایشــان را شــفای عاجــل عنایــت
فرمایــد و ملتهــای مســلمان و مقــاوم آفریقــا را بــه
پیــروزی برســاند.
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