
اول. »بعضی در دِل خود احسـاس 
یـا  می کننـد،  ضعـف 
چشـم غّره های آمریکا آنهـا را می ترسـاند، یا 
وعده هـای آمریکا و امثـال آمریکا دل ضعیف 
و ناتوانشـان را به خـود جذب می کنـد؛ لذا به 
سـمت آمریـکا می کشـند. آن گاه ملـت و 
جوانـان مؤمـن و مدیـران باایمـان و باصفای 
اینهـا  کـه  می کننـد  مّتهـم  را  کشـور 
نمی تواننـد؛ بنابرایـن ناچاریم برویم تسـلیم 
آمریـکا شـویم!« 81/3/1 این جمله ای اسـت 
کـه رهبـر انقـاب یـک روز بعـد از نامـه ی 
نمایندگان مجلس ششم، موسـوم به نامه ی 
جـام زهـر خطـاب بـه ایشـان بیـان کردند. 
ماجـرا از این قـرار بود کـه با حملـه ی آمریکا 
و  سیاسـیون  از  عـده ای  افغانسـتان،  بـه 
جریان های سیاسـی، بـا این تحلیل اشـتباه 
که بعـد از افغانسـتان، نوبت حملـه ی آمریکا 
به ایـران اسـت، در موضع ترس و انفعـال قرار 
گرفتند. در چنین شـرایطی بود که 135 نفر 
از نماینـدگان مجلـس ششـم، در نامـه ای 
خطاب بـه رهبر انقاب نوشـتند: »شـاید در 
تاریـخ پر فـراز و نشـیب معاصـر ایـران، هیچ 
زمانـی را بـه حساسـیت امـروز نتـوان یافت. 
تنها با تسـامح می تـوان وضعیت ایـران را در 
زمـان اشـغال در جنـگ جهانـی دوم و یـا 
پیـش از پذیـرش قطعنامـه 598 بـا وضـع 
کنونی قابل مقایسه دانسـت...« و بعد چنین 
ادامـه می دهنـد کـه: »بـا ایـن حـال و روز 
کشـور، فرصت چندانی باقی نمانده اسـت... 

اگـر جـام زهـری بایـد نوشـید قبـل از آنکه 
کیـان نظـام و مهمتـر از آن، اسـتقال و 
تمامیت ارضی کشـور در مخاطـره قرار گیرد 

باید نوشیده شود.«
حاال 16 سال از آن روزها می گذرد و برخاف 
تصور این افراد، آمریکا تا به امروز، جرأت حمله 
کردن به ایران را به خود نداده است. یک سال 
بعد از این نامه، رهبر انقاب در آخرین دیدار 
با نمایندگان مجلس ششم، چنین فرمودند: 
»در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب 
شدن، متاطم شدن، حّتی باورهای قطعی 
انسان هم از یاد می رود. انساِن مرعوب، این طور 
اســت. جبن، هم عقل را از کار می اندازد، هم 
عزم را. انســان مرعوب و جبان، نه درســت 
می تواند فکر کند، نه درســت می تواند عزم و 
اراده خودش را به کار بیندازد؛ دائم یک قدم به 

جلو برمی دارد و یک قدم به عقب.« 82/3/7 
دوم. حاال 16 ســال بعد از آن روزها، عده ای 
دیگر از فعالین سیاســی از موضــع ترس و 
انفعال، باز هم دست به نگارش نامه ای خطاب 
به  مســئوالن نظام زده و درحالی که آمریکا 
در رفتاری خــاف همه ی قواعــد و قوانین 
بین المللــی، به صورت یک جانبــه از برجام 
خارج شده است، خواهان »مذاکره مستقیم 
و بدون هیچ پیش شرطی« با آمریکا شده اند. 
در بخشــی از این نامه چنین آمده است: »ما 
از دولت و حکومت ایــران می خواهیم حال 
که فرصت مناسب دوران اوباما از دست رفته 
اســت، فارغ از جنگ های روانی کاخ سفید 

که در پشــت آن هیاهو تاجرپیشگی خاص 
خویش را نیز دنبــال می کند؛ با یک تصمیم 
ملی شــجاعانه اعام کند که حاضر به انجام 
مذاکرات بدون قید و شــرط با آمریکاســت 
تا قدمــی در راه حل مشــکات و اختافات 

برداشته شود.«
ســوم. می گویند ترس برادر مرگ است و 
شــیطان هم دقیقا یکی از راه کارهایش برای 
تسلط بر انســان، همین ترس است. »تأثیر 
شیطان در دستگاه محاسبه ی ما، از راه تهدید 
و تطمیع اســت... یکی از کارهای شــیطان 
یطُن یَِعُدُکُم الَفقر؛ شما را  ترساندن است: اَلشَّ
از فقر می ترساند - بنابر یک احتمال در معنای 
این آیه ی شــریفه - این تهدید بود، از طرف 
دیگر تطمیع است؛ از سوی دیگر وعده می دهد 
شیطان، وعده های فریبنده... وعده می دهد، 
آرزوهــا را در دل آنهــا بیدار می کنــد، زنده 
می کند، یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی 
مثل ســراب در مقابل چشم مؤمنینِ به خود 
می گذارد... اّما فریب است... مثل رفتاری که 
امروز آمریکا دارد و قدرت های اســتکباری 
همیشه ]دارند[...« 93/4/16 متأسفانه آنکه 
»در داخل کشور ما مجموعه های سیاسی ای 
هستند که تحلیلشــان این است؛ می گویند 
وقتی که طرف خیلی چهره ی سگی از خودش 
نشان می دهد، شــما عقب بنشینید! خوب، 
شما این را قبول دارید؟ عقب بنشینیم؟ یا نه؛ 
معتقدید که هرگونه عقب نشــینی، طرف را 
تشجیع می کند. بمجردی که دیدند شما با 

اخم می ترسید، می گویند آقا اخم کنید؛ عاج 
این آدم اخم است. بمجردی که دیدند تهدید 
به کتک یا خود کتک، شما را به عقب نشینی 
وادار می کنند، می گویند دو تا بیشــتر بزن تا 
خوب از همه ی حرف هایش دســت بردارد. 
طرف، اینجوری است. محاســبات دنیا این 

است.« 89/5/31
چهارم. 40 سال از پیروزی انقاب اسامی 
می گذرد، 16 ســال هم از نامه ی مرعوبانه ی 
نمایندگان مجلس ششــم می گذرد، در این 
دوران رؤسای جمهور زیادی در آمریکا آمده  و 
ایران را تهدید و ترسانده اند، حاال اما آنها رفته و 
این ایران است که نه تنها  هر روز بر اقتدارش 
افزوده شــده و همچنان پابرجاســت، بلکه 
توانسته است سیاست های آمریکا در منطقه 
را با شکســت مواجه کرده   و آن را از عراق و 
سوریه و لبنان و...  خارج کند. واقعیت قضیه 
همان اســت که رابرت فورد، آخرین سفیر 
واشنگتن در دمشق ســاعتی پس از شلیک 
موشــک های ســپاه به مقرهای داعش، در 
گفت وگو با روزنامه ی سعودی الشرق االوسط 
آن را بیان کرد: "آمریکایی ها بزودی خواهند 
فهمید که توان نظامی ایستادن مقابل ایران 
را ندارند. جمهوری اســامی آمریکایی ها را 
مجبور خواهد کرد که از سوریه عقب نشینی 
کنند؛ همان گونه که از بیروت در سال 1983 و 
از عراق در سال های اخیر عقب نشینی کردند... 
ترامپ نمی داند که بازی تمام شــده است و 

بسیار دیر کرده  است."

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسـال سـوم ،  شـماره  138|  هفتــه اول تیر 97هفته نامه خبـری-تبیینی  

درس بــزرگ شــهیدان عزیــز کــه لحظــه ای نبایــد از آن غفلــت شــود آن اســت کــه جــان 
را و همــه ی آنچــه را کــه بــرای مــا عزیــز اســت، بایــد هــرگاه کــه الزم شــود، ســپر بــای 
ــا همــه ی وجــود از حاکمیــت اســام کــه مایــه ی عــزت و  ارزش هــای اســامی کنیــم و ب

شــرف و آزادگــی اســت دفــاع نماییــم. 70/11/17  

 هرگاه که الزم شد جان را فدای اسالم کنیم

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 

شهید مهدی خوش سیرت

هفته اخبار

امام کالم واژه کلید

رهبری مطالبه

دیدار برش

ابالغه نهج

باید کاری بکنیم که مستقل بشویم    
اگر یک مملکتی بخواهد مستقل باشد، اول 
شرط این است که احتیاج نداشته باشد به غیر، 
اگر احتیاج داشت که نمی تواند مستقل باشد. 
احتیاج، خودش یک بستگی ]سیاسی [ است. 
اگر یک روزی آن کســی که ما به او محتاج- 

فرض کنید- باشیم، یک روزی جلویش را بگیرد، خوب ما باید تسلیمش بشویم. ما باید 
کاری بکنیم که مستقل بشویم. کاری بکنیم که محتاج نباشیم؛ این هم به این است که 
دانشگاهی بنایش را بر این بگذارد که در دانشــگاه خودش کاری بکند که آن مقداری که 

مملکت خودش محتاج ]است [ بتواند آن مقدار را درست بکند.      58/8/11

     تقسیم کار ضد ایرانی بین محور عبری و عربی
روزنامه ی صهیونیستی هاآرتص نوشت: آمریکا و اسرائیل یک کمیته ی مشترک تشکیل داده اند 
تا تجربیات خود را برای اجرای نظام تحریم ها علیه ایران و کســب هر گونه اطاعات درباره ی 
مقاصد ایران در زمینه ی برنامه ی هسته ای به کار بگیرند. براساس این گزارش  امارات متحده ی 
عربی و عربستان سعودی نیز آمادگی خود برای همراهی با اسرائیل و آمریکا را اعام کرده اند و در 

همین راستا، پذیرفته اند تا هزینه های مالی مهار ایران در منطقه را پرداخت کنند.|  تابناک|

     افشای سند رقابت ایدئولوژیک آمریکا علیه ایران
پایگاه خبری اینترســپت خبر داد: وزارت خارجه ی آمریکا سال گذشته با تنظیم سندی 
تحت عنوان "رقابت ایدئولوژیک" به کاخ سفید پیشنهاد داده تا برای مقابله با ایران سیاست 
"اصاح اسام" را در پیش بگیرد. در بخشی از این بحث ها تأکید شده است: دو گروه اصلی 
برای پیاده سازی این رویکرد، زنان و جوانان هســتند. گرچه این دو گروه تنها گروه های 
هدف نخواهند بود، اما تمرکز بر توانمندسازی زنان به عنوان مهمترین هدف پیام رسانی 
در کشورهای تأثیرپذیرفته از اســام، این امکان را در اختیار واشــنگتن قرار می دهد تا 

مؤلفه ای اخاقی برای قدرت آمریکا و روایت آن از آزادی ایجاد کند. |  باشــگاه خبرنگاران|

  ائتالف سعودی، خطرناک ترین ائتالف غرب آسیا است
وبـگاه آمریکایـی "امریکـن کانزروتیـو" در تحلیلـی ائتـاف عربسـتان و امـارات را 
خطرناک تریـن نیـروی حـال حاضـر در غـرب آسـیا توصیـف کـرد و افـزود: عربسـتان 
سـعودی و امـارات سـه سـال اسـت کـه هجمـه ی مرگبـاری را بـرای بازگردانـدن یـک 
رژیـم انعطاف پذیـر در یمـن شـروع کرده انـد. ایـن هجمـه براسـاس دروغ و بـرای جلـب 
حمایت آمریکا بـوده و ایـن دو کشـور خودکامه سـعی دارنـد با عملیـات خـود در یمن به 
ایران واکنش نشـان دهنـد. امـارات متحـده اینـک در صدد اجـرای یک حملـه ی نظامی 
اسـت کـه می توانـد یمـن را از هـم جـدا و قحطـی سراسـری را در این کشـور ایجـاد کند.

     سی ان ان: دروغ های ترامپ پینوکیو را هم شرمنده کرد
شبکه ی آمریکایی "سی ان ان" در گزارشی با اعام اینکه "ترامپ در مسابقه ی دروغگویی 
اوباما را شکست داد" اضافه کرد: دروغ های ترامپ آنقدر زیاد شده که پینوکیو را هم شرمنده 
کرده است. در گزارش "سی ان ان" همچنین آمده، حتی شدیدترین منتقدان دونالد ترامپ 
هم باید بپذیرند او در یک زمینه پیشگام است و آن چیزی نیست جز دروغگویی. او تاکنون 

بیشتر از رئیس جمهور سابق دروغ گفته است. |  کیهان|

تاریخ شهادت: 6 تیر 1366

هر مسئولی ... و هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخش های اقتصادی 
دولت در دولت آینده بشود، بایستی از روز اّول، هّمت خود را بگمارد به مسئله ی اشتغال. این ها 
چیزهایی نیست که انسان جایز بداند که در اینها تأخیر بکند، باید از همان روز اّول به مسئله ی 
اشتغال بپردازند. اگر اشتغال را مسئولین ما توانستند در داخل کشور به شکل مناسب تأمین 
بکنند، آسیب های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکات گوناگون جوان ها ]هم[ کم خواهد 
شد، آفت های فراوانی که وجود دارد و ناشی از بیکاری و بیکارگی است ]هم[ کم خواهد شد. 
این همه که ما هزینه می کنیم برای مواجهه ی با مواّد مخّدر و قاچاق مواّد مخّدر و امثال اینها، 

بخشی از اینها ناشی از وجود بیکاری، وجود بیکاران و نبود اشتغال است.    96/2/10

اگر مشکل اشتغال حل شود
 آسیب های اجتماعی هم کم خواهد  شود 

مردم مسئله

این است حزب اهلل

رهبری خاطرات

ایرانی خانواده
شهادت: در جنگ تحمیلی

مزار: گلزار شهدای آستانه اشرفیه

این ملت، با این خصوصیات، پرانگیزه و بانشاط است
این ملّت، بیدار است. این ملّت، پُرانگیزه اســت. این ملّت، خسته نیست. آن کسانی که 
به  تبع از تبلیغات دشــمنان، ترویج می کنند که این ملّت خسته است، بی نشاط است، 
خودشان خسته اند، خودشان بی نشاطند! تعمیم می دهند، قیاس به نفس می کنند. این 
ملّتی که بعد از یک شب احیاء، با آن هیجان، با آن شور و نشاط، از همه ی قشرهای مردم 
-زن و مرد و پیر و جوان- وارد خیابان ها می شوند و آن راه پیمایی را به راه می اندازند، این 
ملّت خسته نیست، نومید نیست. این ملّت میدان کار را میدان مسابقه می داند، معنویّت 
او روز به روز بحمداهلل بیشتر است. هر سال معنویّت مردم ما و صفای آنها در ماه رمضان 
بیشتر است؛ این معنایش این است که ملّت ایران به رغِم اَنف سیاست هایی که انسان ها را 
می خواهند از معنویّت دور کنند، به معنویّت پایبند است، ایستاده است و در مقابل دنیای 
رونده ی به سمت فساد و انحطاط معنوی ایستاده است. و عامل این همه تاش در سرتاسر 
کشور، عمدتاً جوان های این کشورند؛ و این یک ســرمایه ی معنوی بی بدیلی است که 
جوان های کشور، روح معنویّت در وجودشان باشد و این نگه دارنده ی هویّت و استقال و 

97/3/25 عّزت و عظمِت کشور است. 

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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در  زمین شیطان
16 ســال بعــد از مجلس ششــم، بار دیگــر عده ای
 با نگارش نامه، خواهان وادادگی در مقابل آمریکا شدند

10 توصیه رهبر انقالب به مردم در جنگ اقتصادی

1. این تفاخر غلطی است که مارک خارجی را به داخلی ترجیح می دهیم
شما باید کاالی ایرانی بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاکمان، در 

وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارک های داخلی. 91/1/1

2. نسبت به جنس داخلی تعصب داشته باشید
ما نســبت به اقتصاد ملِّی خودمــان باید تعّصب 
داشته باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از عیوب 
مهّم ما اســت؛ ما بایســتی تعّصب داشته باشیم 
نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد 

ملّی مان. 97/1/1

3. زیاد مصرف کردن جزو عیوب ماست
ما در سبک زندگی مشــکاتی داریم: یکی 
از مشکات ما، مصرف گرایی اســت... زیاد 
مصرف کــردن، زیادی خواســتن، زیادی 
خوردن، زیادی خرج کردن، جزو عیوب مهّم 

ما است در سبک زندگی مان. 97/1/1

4. هم تولید کنید و هم مصرف کنید
در حمایت از این کاالی ایرانی... هم مردم نقش دارند به عنوان تولید کننده ی 
کاالی ایرانی، هم مردم نقش دارند به عنوان مصرف کننده ی کاالی ایرانی... 
هم باید در تولید تاش کنند هم بایــد در مصرف مراقبت بکنند که کاالی 

ایرانی مصرف کنند. 97/1/1

5. باید فعالیت اقتصادی به مردم داده شود 
ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در 
وسط میدان اقتصادی... نیروهای متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود 
دارد، که واقعا این نیروها هم بی شــمارند... دولت بایستی برای حضور اینها 

زمینه سازی کند... باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود. 92/12/20

6. اسراف را به نفع طبقات فقیر 
کنار بگذارید

توده ی مردم بایستی مسئله ی اســراف را مورد 
توّجه قرار بدهند... زیاده روی، ولخرجی در اموری 
که نیاز نیست، این را به نفع کشور، به نفع طبقات 

مستضعف و فقیر و مظلوم، کنار بگذارند. 97/3/25

7. صاحبان نقدینگی به سمت تولید بروید
امــروز نقدینگــی در کشــور خیلــی زیــاد اســت؛ آن کســانی کــه دارای امکانــات 
مالی انــد، آن کســانی کــه صاحبــان ایــن نقدینگی هــا هســتند، آنها را به ســمت 
 تولیــد هدایــت بکننــد تــا کار راه بیفتــد؛ چرخ هــای زندگــی مــردم بــا تولیــد 

می چرخد. 97/3/25

8. جنسی که در داخل تولید می شود، را وارد نکنید
آن کسانی که دست در کار تجارت و بازرگانی با بیرون این مرزها دارند، مراقبت کنند، مواظبت 
کنند، جنسی را که در داخل تولید می شود، وارد نکنند؛ جنسی را که از نیازهای مردم فاصله 

دارد، اجناس غیر الزم را، وارد نکنند. 97/3/25

9. عادت رفتن به سفرهای خارجی را ترک کنید
کسانی که عادت کرده اند به ســفرهای خارج بروند، این عادت را رها کنند، 
ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجِی تفریحی، به کشورهای گوناگون -البّته 
غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست؛ آن این قدر 
خرج و هزینه ای هم بر دوش کشــور نمی گذارد، دارای برکاتی هم هست- 

سفرهای تفریحی، سفرهای زائد با بهانه های گوناگون را کنار بگذارند.97/3/25

10. جوانان فعال در بخش تولید را  
تشویق کنید

جوانانی که در بخش های تولیدی و ســازندگی 
فّعالند -که بحمداهلل این در کشور بسیار گسترش 
پیدا کرده است که جوانانی در کارهای تولیدی 

فّعالند... - اینها بایستی تشویق بشوند.97/3/25 

ایشان ]حمید استیلی[ که بعداً پیش من آمد، گفتم به پاداش آن گل، پیشانی شما را می بوسم 
و بوسیدم. متأّسفانه من خیلی فرصت نمی کنم برنامه های ورزشی تلویزیون را تماشا کنم؛ 
خیلی به ندرت اتّفاق می افتد. از طرفی بیشــتر ورزش هایی هم که پخش می شود، فوتبال 
است. من در فوتبال هیچ سررشته ای ندارم و در جوانی هم فوتبال بازی نمی کردم؛ به والیبال 
می پرداختم. در عین حال، آن شبی که بازی ایران و امریکا بود، من آن بازی را نگاه کردم. البته 
حقیقتش این است که آن شب هم نمی خواستم نگاه کنم؛ چون دیروقت بود و وقت خواب من 
بود؛ لیکن همین طور که نشسته بودم، تلویزیون را روشن کردم و ناگهان با گل ایشان مواجه 

 77/11/13 شدیم و دیگر خواب از سرم رفت و نشستم تا آخر بازی را تماشا کردم. 

مسابقه فوتبالی که رهبر انقالب تا آخر بازی آن را تماشا کردند

مرهم زخم همسر فقط و فقط همسر است 
کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساســات باید در آن جا رشد و بالندگی پیدا کند؛ 
بچه ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت به 
زن است و در میدان خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است 
- حّتی نه نوازش مادر - باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را می کند 
که مادر برای یک بچه ی کوچک آن کار را می کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشــنا 
هستند. اگر این احساسات و این عواطِف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه - که آن، خانم و 

 70/10/4 کدبانوی خانه است-  نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود. 

1. مشکل رژیم صهیونیستی اساس عدم مشروعّیت این 
رژیم است. رژیم صهیونیستی نامشروع است؛ تشکیل این 

رژیم بر یک اساس باطل انجام گرفته است. 97/3/25

طرح منطقی جمهوری اسالمی برای نابودی رژیم صهیونیستی

2. پایه ی رژیم صهیونیســت در این منطقه  یک پایه ی 
سست و متزلزل و غلطی است؛ این هم چیزی نیست که 
کلیدش دست دولت ها باشد که بتوانند آن را حل بکنند. 

97/3/25

3. مــا از روز اّول طرح ارائه کرده ایم؛ مــا گفته ایم که امروز 
دموکراســی و مراجعه ی به آراء عمومی یک شیوه ی مدرن 
و پیشرفته است که همه ی دنیا هم قبول دارند... این، چند 
سال قبل به عنوان نظر جمهوری اسامی و فکر جمهوری 
اسامی به سازمان ملل گفته شده و در آنجا ثبت شده. این 

حرف ما است. 97/3/2

4. مثل همه ی کشــورهای آزاد دنیا، مردم فلسطین 
-فلسطینیان واقعی- بایستی مورد سؤال قرار بگیرند؛ 
چه مسلمانشان، چه مسیحی شان و چه یهودی شان؛ 
آنهایی که فلسطینی اند، نه آنهایی که از جاهای دیگر 
وارد فلسطین شــده اند. آراء آن کسانی که فلسطینی 
هستند باید مورد مراجعه قرار بگیرد و از آنها نظرخواهی 
بشود و آنها نظاِم حکومتِی کشــورِ فلسطین را معّین 
کنند؛ آن نظام حکومتی نسبت به کسانی که وارد این 
منطقه شده اند، ]یعنی[ صهیونیست ها و رؤسایشان و 
بقّیه، تصمیم خواهد گرفت. راه حّل فلسطین جز این 
نیست و این همان نابود شدن و از بین رفتن رژیم باطل 

و جعلی صهیونیستی است. 97/3/25

5. رژیم صهیونیستی همچنانکه قباً گفته ایم به شرط مبارزه 
همگانی و متحد فلسطینی ها و مسلمانان با صهیونیست ها در 

25 سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت.95/9/24

بازخوانی تاریخی

رسانه ها حرف های دشمن که 
واهلَلّ در جامعه ی اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیایدبرای تضعیف روحیه ملت است را تکرار نکنند 

متأّســفانه امروز در فضای عمومی، در فضاهای مجازی، توهین به یکدیگر، اهانت به یکدیگر، 
تهمت زدن به یکدیگر از سوی جمعی رایج شده اســت؛ البّته این جمع، مسلّماً جمع زیادی 
نیستند لکن کارشان به کشور و به فضای عمومِی کشور صدمه می زند؛ بعضی از اینها گناه کبیره 
است. بایستی روح وحدت و روح اهتمام ]باشد[؛ پرداختن به یکدیگر را بگذارند برای یک وقت 
دیگر؛ امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدهند، مّتحد 
باشند، در یک جهت کار کنند برای اســتقال و عظمت کشور. حرف های تبلیغاتِی دشمن را 
هم -که در واقع جنگ روانی است و برای تضعیف روحیه ی مردم است- ما خواهش می کنیم 
بعضی ها در این روزنامه ها و مطبوعات و رسانه ها تکرار نکنند. دشمن یک حرفی می زند برای 
اینکه روحیه ی ملّت ایران را تضعیف کند، یک وقت می بینیــم در داخل هم، یک نفری بلند 
می شود همان حرف را تکرار می کند؛ همان دروغ را، همان حرف خاف را او هم به خاطر رضایت 

دشمن یا به خاطر عدم تحلیل درست از مسائل بیان می کند؛ اینها را رها کنیم. 97/3/25

در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت... نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حال نیز باید گذشت... 
امیرالمؤمنینی که زهدش در زندگی و دنیا َمَثل سایر است و مسلمان و غیرمسلمان آن را می دانند، 
درباره ی پیامبر می گوید: »قد حّقر الّدنیا و صّغرها و اهون بها و هّونها«)1(؛ دنیا را تحقیر کرد - یعنی 
همین لذایذ و بهره مندی ها و برخورداری های دنیا را کوچک کرد - به آنها توهین کرد و سبکشان 
نمود.... من و شما آن را حس نمی کنیم؛ اما در آن راه باید برویم، در آن راه باید قدم برداریم، کمتر خرج 
کنیم، کمتر بذل و بخشش بیجا کنیم، کمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازیم. من و شما همان 
طلبه یا معلم پیش از انقابیم. یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، یکی منبری 
بود، همه مان این طور بودیم؛ اما حاال مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه ی اشراف خانه 
درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابان ها حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها 
فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشته ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین 

70/5/23 |  1( خطبه 109 می شویم. واهلَلّ در جامعه ی اسامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید.

بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواّد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی 
ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، 
گفتم مجلس مستقّا خودش قانون بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه ی با تروریسم یا با 
پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است 
و پشتوانه های کارِی خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون 
مبارزه ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی ای هم ندارد و همان کاری 
که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد 
که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حّتی میدانیم که مشکاتی هم دارد، 

به خاطر آن جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم. 97/3/30

نظر رهبر انقالب درباره پیوستن به معاهدات بین المللی
تا وقتی امکانات کشور در دست عده معدودی است، فقر ریشه کن نخواهد شد

#رانت خواری
تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که می  توانند از موجودی های کشور، سودها و بهره  های بی  حساب 
و کان ببرند و ظاهرش این اســت که مثا در صورت های قانونی هم معامله و اجاره و مقاطعه  کاری 
و واسطه  گری می  کنند - یعنی علی  الظاهر شکل لباس قانونی دارد؛ اگرچه ممکن است باطنش هم 
بی  قانونی باشد- بدون شک، فقر در کشور، ریشه  کن  نخواهد شد. چنین چیزی ممکن نیست. یعنی 
وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات  و امکانات کشور، 
در دسترس بقیه  ی مردم قرار گیرد... بایستی در دستگاه  های مختلف دولت، توجه دقیقی شود که جلو 

استفاده  های غیر منطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به ثروت های کان، گرفته شود. 75/6/8


