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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺑﺴﻢ اﷲ ﻗﺎﺻﻢ اﻟﺠﺒﺎرﯾﻦ .دﯾﻮ ﭼﻮ ﺑﯿﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﯾﺪ .ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ
ﻣﻨﺤﻮس ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﻌﻨﺖ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻋﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮﺗﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ را
ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺧﻮف و رﺟﺎ اﻣﺸﺐ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿﻒ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻠﯿﻒ ﺧﻮف آن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻨﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻮادث ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻣﭗ ذره
ای ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﻤﯽ آورد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ  .۸۸ﺑﺎری ﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﮔﺎزاﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ
اﻣﺎن از ﮔﺎزاﻧﺒﺮان داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﺧﺮ زﻣﺎن ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ .اﻻن ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮال از وزﯾﺮ اﺳﺖ 6
 7ﻣﺎه ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎ آن آرای اﻧﺪک ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ درﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر زدﯾﺪ
اﻻن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻮال اﻓﺘﺎدﯾﺪ؟ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺟﻮر آن ﻣﻠﻌﻮن در ﺷﺮف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻫﺎ و آن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎﯾﻮس
ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎزل ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ؟ ﻣﺠﻠﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال
را از ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎد از ﺧﺎرج آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ّﭼﻪﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮارج داﺧﻞ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎرک
زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﮐﺪورﺗﻬﺎی دو ﮐﺸﻮر و دﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺤﺎد اﯾﺮان و
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن روز.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﻤﮑﻦ
ﻗﯿﻢ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺤﻤﺪﷲ آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ آﯾﻨﺪهی ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﮑﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮد را ّ
ﺑﺪاﻧﺪ و وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻗﺎی ﺑﺎﯾﺪن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ از ﺑﻪ ﻗﺘﻞرﺳﺎﻧﺪن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ! ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

