بیانیه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم درخصوص برجام
به گزارش حوزه نماینگی ولی فقیه در سازمان  :حجت االسالم دکتر شاهمرادیان بیان نمودند خروج شخصی
ضعیف و موجودی پست از عهدنامهای حقوقی و اخالقی ،نشان از مرگ اخالق در دولت و کشور آمریکا
است که موجب تاسف برای ملت و اندیشمندان است که چنین احمقی در راس حاکمیت قرار دارد ضمن
محکومیت نمودن این مساله ان شاءهلل دولتمردان بتوانند با فراهم نمودن شرایط خوب و ایجاد رفاه و آسایش
بیشتر برای ملت شریف ایران بیتاثیری حضور و وجود آمریکا در معادالت جهانی را به اثبات رسانند.
باید تمام تالش خود را برای باال بردن سطح کیفی زندگی مردم شریف ،نجیب و انقالبی ایران انجام دهند
و بی هویتی کشوری مستبد و زورگو را به جهانیان نشان دهند تا این مساله در نظام بین الملل به اثبات
رسد که وجود دولت آمریکا در جهان جز بیثباتی و حمایت از ترور و زور و تزویر چیزی نیست .کشوری
که تصمیماتش مخل امنیت جهانی است .کشوری که از هر روش و اسلوب غیر انسانی برای منافع خود
بهره میگیرد .کشوری که کرامت ،شرافت ،حیثیت و ارزش انسانی را لکه دار نموده است .کشوری که
وجوش در دنیا جز ضرر و اختالل چیزی نیست.ضمن محکومیت مجدد این اقدام سردمدار جاهل آمریکا
ملت ایران را بیش از پیش به منویات مقام معظم رهبری ایمان داشته و تنها استراتژی در مقابل سیاست
خبیث آمریکا ،عمل به فرمایشات مقام معطم رهبری است و تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی عمل
به سیاست های کالن رهبر معظم انقالب است .ملت ایران ملتی سرافراز و و نجیب و مقتدر و آزاده است
که به جهانیان اثبات نموده است که پایبندی به اصول اخالقی و انسانی و حمایت از مظلومان در عصر
کنونی که عصر نفاق و بی اخالقی است نه تنها ممکن بلکه محقق می شود .اتکا به قدرت الیزال خالق
هستی بزرگترین و باالترین قدرت است و تکیه بر قدرتهای پوچ و ضعیف دنیا انسان را به ورطه نابودی
میکشاند .ترس از خدا موجب میگردد که انسان از هیچ قدرتی نهراسد ونترسیدن از خدا سبب می شود که
از هر چیزی بترسیم .باید با یاد و ذکر قلبی خداوند و توجه به ذات کبریایی حضرت حق،کوچک بودن و
ضعیف بودن آمریکا را متذکر شویم با قلبی سرشار از نور و معرفت خداوند  ،امید و نشاط و شادابی را
در جامعه ترویج و انتشار دهیم  .ما با توکل بر خداوند سبحان و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و
تاسی به رهبر فرزانه انقالب همواره آمریکا را غده ای مضر برای سیستم سالمت و امنیت جهانی میدانیم
و با بی توجهی به حضور وجود و تصمیمات آن  ،با اقتدار تمام از فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت
می کنیم  .امید است با نابودی ظلم و نفاق و تزویر و ریا  ،بشریت شاهد صلح و ثبات در جهان میباشد و
زمینه برای ظهور منجی عالم بشریت فراهم گردد.

