به نام خداوند بخشنده مهربان
آیا برآی حل مسائل آیرآن با آقای ترآمپ می توآن مذآکره نمود؟
(خرداد ماه سال 1399شمسی) در وبسایت صدای امریکا  12شرط مذاکره اقای ترامپ با مقامات کشور جمهوری اسالمی ایران را دیدم ،ظاهرا امریکا
با تحریم حداک ثری و تاکید بر مذاکره ،میخواهد جلوی ازدیاد قدرت جنگی و مخصوصا اتمی شدن ایران را بگیرد و کاری کند که مسئولین ایران
قادر بهیاری کردن گروههای تروریستی و دخالت در امور کشورهای دیگر نباشند! .در صورتی که خود امریکا و بعضی از کشورهای پیشرفته جهان
هم اکنون قدرت اتمی هستند! و تروریستهای نیابتی خود را هرجا که بخواهند یاری میکنند! .چون تروریستها اگر یاری نشوند؛ قادر به تامین
هزینه سنگین اسلحه و فعالیت طوالنی ،نخواهند بود!.
پس چرآ آقای ترآمپ فقط جمهوری آسالمی آیرآن رآ هدف گرفته؟.
زیرآ :روحانیت مسلمان حاکم بر ایران ،پیروان :مؤمن ،شجاع ،و ازجانگذشتهای دارند که اجدادشان به زور شمشیر اعراب بادی نشین مسلمان،
اجبارا و بیخبر از «حکمت بالغه بودن قرآن» (ایه  /5قمر) ،ایین زرتشت را رها و به دین اسالم مفهوم از محکمات قران که در  1400سال قبل؛
مخصوص ایمان اوردن اعراب مکه و پیرامون ان نازل شده بود!؛ ایمان اورده و براساس عاطفت و مصلحت پادشاهان سلسله صفویه؛ اک ثرشان
نیز مذهب شیعه  12امامی را انتخاب کردهاند! و چون به درست بودن وعدههای قران؛ مخصوصا سوره نصر و فتح ،باور داشتند و دآرند!،
میخواهند با صدور ایدوئلوژی اسالمی خود تمام مردم جهان را شیعه  12امامی نمایند! .درصورتیکه بعد از تاویل ِخ َردمندانه متشابهات قران،
در ک تاب «قرآن بزرگ» میبینیم :احکام حاصل از ایات بالغ شده قران ،با احکام مفهوم از محکمات قران و سایر ک تب اسمانی! ،اختالف فاحشی
دارند! ،و بدرستی میبینیم دین یعنی :روش زندگی سالم برآی مردم! .حقیقتی که در ایران باستان کورش کبیر « 529سال قبل از میالد»! ،و
بزرگانی از کشورهای پیشرفته و مدرن جهان در «قرن بیست و یکم»! ،منشور حقوق بشر را نوشته و آندیشه را آمانت خداداده به مردم (ایه / 72
احزاب) و دآنشمندآن آزآد آندیش یا «رآسخان در علم» رآ حاکمان بر سرنوشت کشور ها دآنستهآند! ،لذا احکام غیر علمی و غیر منطقی هیچ
دینی را در قانون اساسی کشورشان دخالت نداده ،و خود نیز بدون دخالت در امور کشورهای دیگر! کلیه منابع معدنی و اقتصادی کشور را
صرف :رفاه ،امنیت ،ازادی بیان و پیشرفت کشور و ملت خود کردهاند! .امدن ویروس کرونا 19و معلوم شدن اهمیت علم و دانش نیز تدبیر
خداوند بوده (ایه  / 82نمل) که آجبارآ به ما فهماند :کار انان درسته و اگر تمام کشورها چنین کنند؛ قطعا جهانی امن و اباد خواهیم داشت!.
پس با وجود موضوع چنین روشنی و تحریم حداک ثری امریکا که مشکالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فراوان و خطرناکی برای ملت و دولت
ایران فراهم نموده ،چرا رهبر فهیم ایران؛ به مقامات آیرآن آجازه مذآکره با آمریکا رآ نمیدهد؟.
زیرآ :مبنای دین و ایدوئلوژی اسالم؛ کناب«قرآن» میباشد و رهبر معظم در تاریخ  1386/6/22در ديدار با قاريان قران فرمودند:
 .....آما من مرحله ي قبل آز عمل رآ عرض مي کنم :آموختن قرآن ،فهم معارف قرآن ،تدبر در آيات قرآن و کلمات قرآني.آين کلماتي که شما
مالحظه ميکنيد ،همان چيزهاي ي آست که خدآوند متعال به عنوآن آخرين ذخيره ي معنوي وحي آلهي به بشريت عطا کرده آست .همين
هاست که بايد بشر رآ تا آبدآلباد ،تا آنتهاي آين عالم ،به رآه هاي سعادت و فالح و رستگاري هدآيت کند؛ پر آز معارف آست آين ها؛ آين ها
رآ بايد فهميد.
ّ
تدبر در آیات قرآن ،یعنی :آندیشیدن برای تفسیر و تاویل کردن صحیح ایات قران و فهمیدن حقیقت سخن خدآست!.
بهفضل خدآ :بنده تاویل شدن متشابهات قرآن و حکمت بالغه بودن قرآن رآ مهمترین معجزه قرآن میدآنم! که رآه برون رفت آز معضالت
بسیار خطرناک موجود در آن آست! ، ،لذا :از بزرگان محترم دین و دولت ،و دانشمندان فرهیخته یا «رآسخان در علم» کل جهان مخصوصا از
مردم اگاه خواهش میکنم در وبسایت  www.rasekhan.comتاویل خردمندانه ایات قران را در ک تاب «قرآن بزرگ» ببینند تا بدانند
فرمایشات معظمله کامال درسته :خداوند ضمن داوری برادیان مختلف! منشور حقوق بشر و راه نجات و سعادت ملل ایران و جهان را در «قرآن»
نوشته .ولی باتدبیر خداوند اگاه در ک تب تورات و انجیل و قران ،از اول قرار بوده فرستاده موعود! با روحی از «روح ُ
آلقدس» بیاید و متشابهات
قران را تاویل علمی روشن نماید! ،لذا تا کنون به علت ناآگاهی آز حقایق قرآن ،آهدآف و تصمیمات مسوئلین کشور آیرآن درست نبوده! .ولی
بعد از دیدن وبسایت مذکور و توجیه شدن بزرگان اندیشمند دین و دولت و ملت! ،قطعا علم و ِخ َرد و منطق!؛ فصل مشترک مذاکرات مسئولین
کشور ایران با دیگران خواهد بود لذا تمام مشکالت موجود حل ،و عدل و صلح و صفا برجهان حاکم خواهد شد .آنشاءهللا.
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