
از فرصت های پررونقی که برای کشور ما پیش آمد، دیپلماسی اقتصادی است که بدون برجام 
و بدون اینکه وابسته به خارج شویم، این دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و برخی 
کشورهای دوردست ایجاد شد. یک نفت کش گران قیمت را به ونزوئال فروختند و بعد سفارش 

دو نفت کش از آن ها گرفتند که فرصت بزرگ اشتغال صنعتی را در کشور ایجاد می کند. 

فرصت های دیپلماسی اقتصادی 
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أنه  أشهد  و  بالکبریا  المتفرد  لله  الحمد 
أشهد  و  السماء  و  االرض  بتدبیر  المتوحد 
و  الکمالء  أکمل  و  للوراء  رحمة  محمدًا  أن 
أن  أشهد  و  األنبیاء  خاتم  و  السفراء  أفضل 
أمیر المؤمنین علی إبن أبی طالب و أوالده 
منقذ  و  البیضاء  المحجة  هم  المعصومین 

البشر من الضاللة و العمی.
الزمان صلوات  موالنا صاحب  بّلغ  اللهم 
المؤمنات  و  المؤمنین  جمیع  عن  علیه  الله 
فی مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و 
بّرها و بحرها حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا 
من الصلوات و التحیات زنة عرش الله و مداد 
کلماته و منتهی رضاه و عدد ما أحصاه کتابه و 

أحاط به علمه.
اللهم إنا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل 
یوم عهدًا و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما 
شّرفتنا بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة 

و خّصصتنا بهذه النعمة فصل علی موالنا و 
سیدنا صاحب الزمان و اجعلنا من أنصاره و 
أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه 
طائعین غیر مکرهین ِفی الصف اّلذی نعت 
أهله فی کتابک کأنهم بنیان مرصوص علی 
طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم السالم. 

اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامة.
نفسی  اوصی  و  اوصیکم  الله،  عباد 

بتقوی الله.
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.

»تقوای  دربارۀ  اول  خطبۀ  در  ما  بحث 
عملی« بود. مسئلۀ تقوا و روح تقوا با عمل به 
اگر ما روحیۀ  به طوری که  تفاوت دارد؛  تقوا 
تقوا داشتیم و الابالی و بی بندوبار نبودیم و 
حالل و حرام خدا در نظرمان بود اما به تقوا 
روحی  و  فکری  تقوای  این  نکردیم،  عمل 

کفایت نمی کند.
انسان  اینکه  چیست؟  برای  تقوا  اصل 
اعمالش را تحت کنترل تقوا قرار دهد و هرچه 
را  و هرچه  ترک کند  نهی کرده است  را خدا 
نهایتش  دهد،  انجام  است  کرده  واجب  خدا 

به  مربوط  برنامه ای  صرفًا  این  آیا  چیست؟ 
در  تقوا  نه،  یا  ماست؟  این جهانی  زندگی 

عبودیت ما یک جریان قطعی است؟
چون  »نکن«  می گویند:  ما  به  وقت  یک 
برای زندگی ما ضرر دارد، یا می گویند: »بکن« 
چون برای زندگی مان الزم است. اگر این را که 
ضرر دارد انجام دهم، در زندگی به خودم ضرر 
زده ام و اثر دیگری ندارد. تقوا این نیست. اگر 
نکن های خدا را رعایت نکنم و مراقب واجبات 
زندگی  به  که  نیست  این  تنها  نباشم،  الهی 
از نظر زندگی دچار  من ضربه وارد می شود و 
مضرات و مفاسد شوم. آنجا که به من گفته اند: 
»نکن«، اگر انجام دهم یا آنجا که به من واجب 
کرده اند اگر ترک کنم، این در جریان بندگی 
با  انسان  مِن  می زند.  ضربه  خدا  به  وصل  و 

و  جانوران  متفاوتم.  حیوانات  و  جانوران  همۀ 
حیوانات مسیرشان گذران یک زندگی روزمره 
شهوت  و  لذت بردن  و  آشامیدن  و  خوردن  در 
است؛ اما مِن انسان موجودی هستم که اواًل 
در زندگی ام مرگ و فنا نیست و نابود نمی شوم: 
»ما خلقتم للفناء، بل خلقتم للبقاء.«1 من برای 
پایداری و بقا آمده ام و زندگی ام دو مرحله دارد:
هفتادهشتاد  این  دارد:  گذار  مرحلۀ  یک 

سال است.
یک مرحلۀ ثبات دارد: وقتی مرحلۀ گذار 
گذشت، به مرحلۀ ثبات می رسم؛ یعنی آنجا 
دائمی  و  ابدی  نقطۀ  یک  به  من  زندگی  که 

وصل می شود.
..................................................

1. عالمه مجلسی، بحار األنوار، ج۶، ص۲۴۹.

حدیثی  در  باقر)ع(  امام  مقدس  وجود 
فرمودند: »أن أهل التقوی... نظروا إلی الله 
أن  علموا  و  بقلوبهم  محبته  إلی  و  جل  و  عز 
ذلك هو المنظور إلیه.«1 اهل تقوا به نقطه ای 

می رسند که خدا و محبت او را می بینند.
با چشم سر نمی شود دید. کسی  را  خدا 
خدمت امام علی)ع( آمد و عرض کرد: »هل 

رأیت ربک؟« )آیا خدایت را دیده ای؟( موال)ع( 
أره.«  لم  ربا  اعبد  بالذي  أکن  »لم  فرمود: 
)خدایی را که نبینم، عبادت نمی کنم.( گفت: 
دیده ای؟(  چطور  را  )خدا  رأیت؟«  »کیف 
و  االبصار  بمشاهدة  العیون  تره  »لم  گفت: 
با  القلوب بحقائق االیمان.« انسان  لکن رأته 
چشم سر خدا را نمی بیند؛ اما با چشم دل و 

حقایق ایمان، خدا را می بیند؛ یعنی ایمان و 
باورمندی خدا این قدر اوج می گیرد که انسان 
به خدا طوری یقین می کند کأنه دارد خدا را 

می بیند. این، دیدن خداست.

در زندگی انسان، فنا وجود ندارد

اهل تقوا خدا و محبت او را می بینند
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امام باقر)ع( می فرمایند: »أن أهل التقوی... 
نظروا إلی الله عز و جل و إلی محبته بقلوبهم.« 
اهل تقوا با چشم دل، هم خدا را می بینند و هم 
محبت خدا را می بینند. چطور محبت خدا را 
می بینند؟ در فرازی از مناجات شعبانیه، موال 
امیرالمؤمنین)ع( به درگاه خدا عرضه می دارد: 
»إلهی و اجعلنی ممن نادیته فأجابك و الحظته 
قرار  کسانی  از  مرا  لجاللك.«۲)خدایا،  فصعق 
بده که اگر صدایشان زدی، به سمت تو می آیند و 
اگر به آنان نگاه کردی، به حالت َصعِقه بیفتند.( 
یعنی جواب دادن ندای خدا نتیجه اش این است 
که خدا به انسان می نگرد. وقتی خدا به انسان 

درمی آید.  صعقه  حالت  به  انسان  نگریست، 
حالت َصعقه چه حالتی است؟

..................................................
1. شیخ کلینی، اصول کافی، ج۲، ص1۳۳.

۲. شیخ عباس قمی، مفاتیح  الجنان، مناجات شعبانیه.

صدا  را  ما  ندا  چهار  با  قرآن  در  خداوند 
زده است:

ندای اوِل خداوند با عنوان »ناس« است؛ 
اُس  الَنّ َها  ُیّ

َ
أ »َیا  فرموده:  مردم.  تودۀ  یعنی 

ِذي َخَلَقُکْم«1)ای تودۀ مردم،  ُکُم اَلّ َرَبّ اْعُبُدوا 
عبادت  است،  آفریده  را  شما  که  را  خدایی 
پرستش  و  عبادت  ندا  این  جواب  کنید.( 

خداست.
 َلْم 

َ
ندای دوم با عنوان »ابن آدم« است: »أ

ْیَطاَن  ْن اَل َتْعُبُدوا الَشّ
َ
ْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِني آَدَم أ

َ
أ

ِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط 
َ
أ َو  َلُکْم َعُدٌوّ ُمِبیٌن  ُه  ِإَنّ

شما  با  من  آدم،  پسران  )ای  ُمْسَتِقیٌم«۲ 
پیمان بسته ام که شیطان را نپرستید و من را 
بپرستید.( جواب ندای دوم خدا این است که 
ما شیطان پرست نشویم و شیطان را اطاعت 

نکنیم و تسویالت شیطان را گوش ندهیم.
ذیَن آَمنوا« است و  َها الَّ ندای سوم با »یا َایُّ
َها  ُیّ

َ
بندگان خاص خدا را خطاب می کند: »َیا أ

ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم  ِه َو ِللَرّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِلَلّ اَلّ
ِلَما ُیْحِییُکْم«۳ )ای افرادی که ایمان آورده اید، 
جواب خدا و پیغمبر را بدهید، وقتی شما را 
زنده  را  شما  که  می خوانند  چیزی  به سوی 
همین  جاست.  تقوا  احکاِم  آن  یعنی  کند.( 
به سوی  را  آن احکامی که خدا و رسول شما 
انجام  و  منهیات  ترک  آن  کردند،  دعوت  آن 
واجبات شما را زنده می کند و حیات انسانی 

به شما می دهد.
ِذیَن  ندای چهارم این است: »َیا ِعَباِدَي اَلّ
ِه«۴  ْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الَلّ

َ
ْسَرُفوا َعَلی أ

َ
أ

خداوند  است.  باالتر  همه  از  چهارم  ندای 
انسان ها را بندگان خودش خطاب می کند.

عبادت  دادید،  جواب  را  اول  ندای  اگر 
دادید،  جواب  را  دوم  ندای  وقتی  کرده اید. 
شیطان را پرستش نکرده اید. اگر ندای سوم 
و  کرده اید  ترک  را  محرمات  دادید،  جواب  را 
واجبات را انجام داده اید. وقتی ندای چهارم 
و  کوتاهی  و  لغزش  اگر  می دهید،  جواب  را 
رحمت  از  نباید  بوده،  کارهایتان  در  َنکسی 
خدا ناامید شوید. باید به خدا و رحمت او پناه 
تقوای  جواب دادن،  را  ندا  چهار  این  ببرید. 

عملی است.

امام باقر)ع( می فرمایند: کسانی که این 
چهار ندا را جواب دهند، »نظروا إلی الله عز 
ندا  این چهار  بقلوبهم.«  إلی محبته  و  و جل 
را اگر کسی جواب داد، خدا و محبت خدا را 
می بیند؛ لذا در فقرۀ بعدی مناجات شعبانیه 
لجاللك.«  فصعق  الحظته  »و  می گوید: 
وقتی  که  بده  قرار  کسانی  از  مرا  تو  )خدایا، 
عملی  تقوای  با  را  جوابت  زدی،  صدایشان 
داده اند. به آن ها نگاه کردی و آن ها به حالت 

صعقه درآمده اند.(
در  که  مسانیدی  و  احادیث  مجموعۀ  از 
معنای »صعقه« آماده است، این طور برمی آید 
که فرض کنید نورافکنی را در فضای تاریک 
اشیای  بدوزید.  چشم  آن  به  و  کنند  روشن 
نورافکن  نور  نمی بینید.  را  نورافکن  اطراف 
نمی گذارد غیر از آن را ببینید. »صعقه« این 
است: یک بارقه ای از نور در درون قلب انسان 
تابیده می شود. این بارقۀ نور چشم های دل 
ذات  که  می کند  نور  کانون  متوجه  را  انسان 
مقدس خداست. هرچه می بیند، محبت خدا 
چیزی  که  دلی  این  لذا  خداست.  رحمت  و 
غیرخدا ندید، به غیرخدا عالقه پیدا نمی کند 
این دل  در  از خداخواهی  غیر  و خواسته ای 

نخواهد بود. این نتیجۀ تقوای عملی است.
سعادت  به  را  ما  اولیایت  به عزت  خدایا، 

تقوای عملی تا مرحلۀ صعقه نائل بفرما.

تقوای عملـی در پاســخ دادن به چهــار نــدای الهـی
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به خصوص  ما  جامعۀ  که  موضوعی 
اقشار آسیب پذیر را در تنگنا قرار داده است، 
مشکالت اقتصادی و معیشتی و گرانی هاست. 
این، واقعیِت ملموس همۀ مردم ماست. یک 
حرکت اقتصادی تحت عنوان پیروی از جریان 
عدالت اجتماعی در جامعۀ ما صورت گرفت.

این حرکت اقتصادی و جراحی اقتصادی 
در خط عدالت، یک سری عوارض و دردهایی 
دارد. از جیب ۴1۲۰ نفر میلیاردها دالر را بیرون 
انسان  نفر  ۷۴میلیون  جیب  در  و  کشیده اند 
ریخته اند. مسلمًا این کار ساده ای نیست. آن 
۴1۲۰ نفری که این پول و یارانۀ ۷۴میلیون نفر 
را در اختیار داشته اند و به  وسیلۀ آن کاسبی یا 
سوءاستفاده و رانت خواری می کرده اند که آرام 
نمی نشینند. طبیعتًا در مقام جبران آن سودها 

از راه های دیگری هستند.
مبادی  این  باید  که  است  جایی  اینجا 
دستگاه های  و  مدیران  و  مسئوالن  را  فساد 
حرکت  و  بفهمند  و  بیاورند  دست  به  اجرایی 
جدی بکنند؛ چون توصیۀ موال)ع( به ما این 
امیرالمؤمنین)ع(  موال  مقدس  وجود  است. 
در یکی از سفارش هایشان به یکی از والیان 
و  الظالم  علی  »اشتد  فرموده اند:  خودشان 

خذ علیه.«1)بر این افرادی که ظلم می کنند، 
سخت بگیر و بازخواست کن.(

وقتی به این آقا گفتند ارز ۴۲۰۰تومانی 
خب  کنی،  وارد  جنس  که  نمی دهیم  تو  به 
بوده؟ مگر  آورده  از کجا  را  قبلی  اجناس  آن 
از همین سرمایه ای نیست که از مردم بوده؟ 
از کجا این جنس ها را روی هم انباشته کرده 
است که یک مرتبه این جنس ها را از یک طرف 
احتکار می کند و از یک طرف به قیمت کالن 
مردم بدهند و بعد هم در شعاع آن، مردم در 
گرانی طاقت فرسا در هم کوبیده بشوند. خب 
نمی توانیم  ما  که  چیزی  همچنین  برابر  در 

بی اعتنا باشیم.

این حرفی را که اقتصاددان  ها می زنند که 
نرخ کاال را عرضه و تقاضا معین می کند، ما 
هم قبول داریم. عرضه و تقاضا الفبای اقتصاد 
است؛۲ اما در جامعۀ متعادل و در وضع آرام، 
نرخ اجناس را عرضه و تقاضا معین می کند، 
نه در جامعه ای که از یک طرف دچار تحریم 
دشمن است و از طرف دیگر در تالش برای 
قطع کردن دست یک عده رانت خوار است. از 
یک طرف، یک عده سودجو دنبال بازار آشفته 
تا آنجا که می توانند، بر منافع و  می گردند و 

مطامع خودشان می افزایند.
تقاضا  و  عرضه  وضعی،   همچنین  در 
تعیین کنندۀ نرخ نیست. حتمًا باید دستگاه 

بــرای حل مشکــالت مـردم، همـه مسئـولیـت دارند

خطبۀ دوم
عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله.
بسیار  ما  کشور  و  جامعه  امروز  موقعیت 
فشار  طرف  یک  از  زیرا  است؛  حساس 
اقتصادی و معیشتی است و از طرف دیگر، 

قابل توجهی است که در عرصۀ  فرصت های 
جهانی در مسیر ما قرار گرفته است. موضوعی 
که امروز برای مسئوالن و مردم و شما برادران 
و خواهران اهمیت دارد، شناخت مشکالت و 
منشأ آن ها و همچنین شناخت فرصت هاست. 

اگر مردم فرصت ها را بدانند و با آن آشنا باشند، 
طبیعتًا امید و نشاط در زندگی اجتماعی پیدا 
می کنند و اگر مبادی مشکالت و معیشت را 
بدانند، مردم و مسئوالن دست به دست هم در 

مقام حل مشکل برمی آیند.

را  ما  اجتماعی  زندگی  کمال  پروردگارا، 
در خط عبودیت خودت تا نقطۀ فرج و ظهور 

موالیمان بقیةالله قرار بده.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهر  ارواح 

بزرگوار را از برکات و خیرات بهره مند بگردان.
سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر 

ما مستدام بدار.

که  را  برکاتی  و  رحمت ها  انواع  خدایا، 
شایستۀ بندگان صالح توست، بر این سرزمیِن 

والیی علی بن موسی)ع( نازل بفرما.
..................................................

1 . بقره، ۲1.
۲ . یس، ۶۰ و ۶1.

۳ . انفال، ۲۴.
۴ . زمر، ۵۳.
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سلسله  یک  مشکالت،  این  کنار  در 
فرصت هایی است. ما بحمدالله در موقعیتی 
نه تنها  تحریم  مسئلۀ  دیگر  که  گرفته ایم  قرار 
خنثی می شود، بلکه بی اثری تحریم را خود 
اقرار کرده اند که دیگر تحریم به  دشمنان ما 
بگوییم:  اینکه  همین  برای  نمی رسد.   جایی 
مشکالت  آن،  با  و  بسازیم  برجام  با  باید  »ما 
بوده  اول  از  این فکر غلط  را برطرف کنیم«، 

است. ادامه اش از آن هم غلط تر است. 1
از  گذشت،  که  هفته ای  این  در 
برای کشور ما پیش  پررونقی که  فرصت های 
بدون  که  است  اقتصادی  دیپلماسی  آمد، 
به خارج شویم،  وابسته  اینکه  بدون  و  برجام 
کشورهای  با  اقتصادی  دیپلماسی  این 
ایجاد  دوردست  کشورهای  برخی  و  همسایه 
ونزوئال  به  را  گران قیمت  نفت کش  یک  شد. 
فروختند و بعد سفارش دو نفت کش از آن ها 
را  صنعتی  اشتغال  بزرگ  فرصت  که  گرفتند 
بسیار  فرصت  این  می کند.  ایجاد  کشور  در 

ارزشمندی بود. دوسه رئیس جمهور و بعضی 
داشتند  رفت وآمد  کشور  به  خارجه  وزرای  از 
و در حدود بیست تفاهم راهبردِی اقتصادی 
فقط با سرزمین آمریکای جنوبی بسته شد. 
هفده  حدود  ونزوئال  رئیس جمهور  به واسطۀ 

تفاهم اقتصادی بین کشورها به وجود آمد.
توسعۀ  در  که  است  فرصت هایی  این ها 
ثبات می رساند.  نقطۀ  به  را  اقتصاد  اقتصاد، 
این فرصت ها را بشناسیم. هم مردم ما کمک 
سرمایه گذار  و  تولیدگر  عزیزان  هم  کنند، 
وارد این وادی بشوند تا از این طریق بتوانیم 
را  داخل  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت 
نعمت های  فرصت ها  این  کنیم.  جبران 
کنار  در  فرصت ها  این  شناخت  خداست. 
شناخت آن مشکالت و مبادی مشکالت برای 

ما خیلی الزم است.
خواهران،  و  برادران  بدانیم  هم  را  این 
اگر موقعیت دینی و اسالمی جامعه و کشور 
دین  ارزش های  کنیم،  حفظ  را  خودمان 

و  می افکند  سایه  ما  اجتماعی  زندگی  در 
هم  این گونه  فرامی گیرد.  را  ما  الهی  برکات 
فرصت های  هم  و  می شود  حل  مشکالتمان 

 پیش بینی نشده برای ما ایجاد خواهد شد.۲
اگر خدای نکرده جامعۀ ما جامعۀ الئیک 
موجب  که  گناه  و  ضدارزش  مظاهر  و  شد 
غضب پروردگار است در آن ظهور کرد، ِخزی 
الهی شامل حال ما خواهد شد. خدا با کسی 
فکر  که  نیست  این گونه  ندارد.  قوم وخویشی 
کنیم چون وابسته به پیغمبر)ص( و اهل بیت 
هر  در  و  کردیم  کار  هر  هستیم،  پیغمبر)ع( 
وضعیتی خداوند متعال ما را حفظ می کند و 

رحمتش را بر ما نازل خواهد کرد.
غضب  مظهر  ما  اجتماعی  زندگی  اگر 

فرصت های دیپلماسی اقتصادی

مدیریتی بیاید هم نظارت کند، هم بازخواست 
دستگاه های  کند.  تعقیب  هم  و  کند 
هماهنگ  باید  کشور  مدیریتی  و  حاکمیتی 
با توجه به خطری که متوجه جامعۀ  باشند. 
است،  تنگنا گذاشته  در  را  ما  مردم  و  ماست 
یک قوه نمی تواند بگوید این وظیفۀ فالن قوه 
است و به من مربوط نیست. حاکمیت یکی 
می کنیم.  زندگی  والیت  تحت  همه  و  است 
که  آنجا  است.  دینی  حاکمیت  ما  حاکمیت 
که  آنجا  و  می گیرند  قرار  تحت فشار  ما  مردم 
و  تهاجم  خطر  معرض  در  ما  انقالب  اساس 
تلقین سوء دشمن واقع می شود، همۀ ما باید 
تکلیِف  بگوییم  نمی توانیم  بیاییم.  عرصه  به 
قوه  کدام  نیست،  چه کسی  تکلیف  کیست، 
وارد بشود، کدام قوه وارد نشود. اگر در مقابل 
مردم می آید،  به  که  و فشاری  مردم  ناراحتی 
بی توجه  حاکمیتی  دستگاه های  و  جریان ها 
باشند و مردم را در این اوضاع رها کنند، مردم 
تلف می شوند؛ مخصوصًا فقرا و ضعفا و قشر 

آسیب پذیر. مسلمًا مشکالت معیشتی زندگی 
این ها را به هم می زند. در این مشکالت باید 
هم مشکل شناس باشیم و هم منشأ مشکالت 
را بفهمیم و هم آن هایی که مسئولیت دارند، 
درصدد عالج برآیند و هم مردم کمک کنند. 
بدون کمک مردم در این مملکت، هیچ کاری 
صحنه  در  مردم  که  آنجا  نمی شود.  درست 
بخش  این  می شود.  حل  همه چیز  باشند، 

مشکالت است.

....................................................
1. شیخ مفید، األمالی، ص۲۶۶.

 Supply and( تقاضا  و  َعرضه  خرد،  اقتصاد  در   .۲
demand( یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر 
مقدار در بازار رقابتی بررسی می کند. قیمت بر مقدار 
تقاضا از طرف مصرف کنندگان و مقدار تولید از طرف 
بر  اقتصاد  نتیجه،  در  می گذارد.  اثر  عرضه کنندگان 
اثر تالقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به 
تعادل می رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی 
نیز )به غیر از قیمت ها( در این مدل باعث تغییر تقاضا 

و عرضه می شود.
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خدا شد، مظهر معصیت شد، الُابالیگری ها 
و بی بندوباری ها در صحنۀ زندگی اجتماعی 
و  می گیرد  را  ما  خدا  غضب  شد،  ظاهر  ما 
موقعیت های موجود را از دست خواهیم داد. 
این ها همه وابسته به این است که ما بندۀ خدا 
و مظاهر عبودیت خدا هم در سراسر  باشیم 

زندگی اجتماعی ما کاماًل رعایت شود.۳ 
کمال  نقطۀ  اولیایت  به عزت  خدایا، 
عبودیت تو در زندگانی ما، نقطۀ فرج و ظهور 

موالیمان بقیةالله تعجیل بفرما.
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار 
را از مردانگی و پایداری مردم ما در پای ستون 

خیمۀ این نظام خشنود بگردان.
سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر 

ما مستدام بدار.
و  کفر  جبهه های  در  ما  ناپاک  دشمنان 
نفاق و استکبار را ذلیل و نابود و ریشه کن کن.
..................................................

1. اما راجع به برجام، خب بنده از روز اول بارها 
و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. هم در جلسات 
عمومِی  جلسات  در  هم  گفتم،  را  این  خصوصی 
مردمی گفتم. در جلسات خصوصی بیشتر هم این را 
گفتم. گفتم به این ها اعتماد نکنید. اگر می خواهید 
قرارداد ببندید، تضمین های الزم را فراهم بکنید، بعد 
کنید.  امضا  بعد  ببندید،  قرارداد  بعد  کنید،  صحبت 
که  چیزهایی  از  یکی  نکنید.  اعتماد  این ها  حرِف  به 
بودم،  کرده  تصریح  آن  روی  به خصوص  آن وقت  بنده 
این بود که گفتم ما این قرارداد را قبول می کنیم، به 
بود  این  شرط ها  از  یکی  بود.  شرط  چند  شروط.  این 
امضا  و  بنویسد  آمریکا  وقِت  رئیس جمهوِر  گفتیم  که 
کند که تحریم ها برداشته شد. این جزو شرایط ما بود، 
جزو شرایط بنده بود. خب، مسئولین محترم زحمت 
کشیدند، تالش کردند، عرق ریختند؛ ]ولی[ نتوانستند 

مشاهده  دارید  که  است  این  نتیجه اش  و  نشد  این  و 
می کنید: دو سال، دو سال و نیم گذشته است، ما به 
همۀ تعهدات عمل کرده ایم، این مردک می آید بیرون 
و می گوید که من قبول ندارم و خارج می شوم و چنین 
می کنم و چنان می کنم. حاال گفته می شود که برجام 
ادامه بدهیم.  اروپایی  این سه کشور  با  را می خواهیم 
ندارم. من می گویم  اعتماد  این سه کشور هم  به  من 
به این ها هم اعتماد نکنید. ]اگر[ می خواهید قرارداد 
واقعی،  تضمین  بیاورید،  دست  به  تضمین  بگذارید، 
را  کاری  همان  هم  این ها  فردا  ااّل  و  عملی؛  تضمین 
خواهند کرد که آمریکا کرد؛ ]اما[ به یک شیوۀ دیگر 

)رهبر معظم انقالب، 1۹اردیبهشت1۳۹۷(.
امثال  و  برجام  به  کشور  مسائل  حل  گره زدن 
بزرگی  خطای  یک  خارجی،  مسائل  به  یا  برجام 
است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی 
امری  به  بزنیم  گره  را  کشور  گوناگون  مسائل  و  کشور 
تدبیر  کشور  بیرون  در  است،  خارج  ما  اختیار  از  که 
می شود و تصمیم گیری می شود )رهبر معظم انقالب، 

۲خرداد1۳۹۷(.
اهل  اّن  لو  »و  که:  می فرماید  ما  به  قرآن  آیۀ   .۲
القری امنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من الّسماء و 
األرض«. ایمان و تقوا که باشد، برکات آسمان و زمین 
جاری خواهد شد. برکات آسمان همان فتوح معنوی 
است، همان رحمت الهی است، همان تقرب الی الله 
عرش  َحَملۀ  و  آسمان  مالئکۀ  استغفار  همان  است، 
ارض  برکات  است.  زمین  روی  در  خدا  بندگان  برای 
پیدا  ارتباط  انسان  زمینی  زندگی  به  آنچه  همۀ  یعنی 
استقالل،  یعنی  رفاه،  یعنی  آزادی،  یعنی  می کند، 
این  از  و  بدن  رزق، سالمت  یعنی سعۀ  امنیت،  یعنی 
قبیل. اگر ایمان و تقوا باشد، هم آن برکات و هم این 
انقالب،  معظم  )رهبر  دارد  وجود  بشر  برای  برکات 

1۴اردیبهشت1۳۸۷(.
میان  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به   امر  باید   .۳
خودتان اقامه کنید، رواج دهید و نسبت به آن پایبند 
باشید. اگر نکردید، خدا اشرار و فاسدها و وابسته ها 
سیاست  امور  زمام  یعنی  می کند؛  مسلط  شما  بر  را 
کشور به مرور به دست امثال َحّجاج بن یوسف خواهد 
آن  رأس  در  امیرالمؤمنین  که  کوفه ای  همان  افتاد! 
قرار داشت و در آنجا امرونهی می کرد و در مسجدش 

خطبه می خواند، به خاطر ترک امر به  معروف و نهی 
از منکر، به مرور به  جایی رسید که َحّجاج  بن  یوسف 
و خطبه خواند  ایستاد  در همان مسجد  و  آمد  ثقفی 
و به خیال خود، مردم را موعظه کرد. َحّجاج چه کسی 
بود؟ َحّجاج کسی بود که خون یک انسان در نظر او 
با خون یک گنجشک هیچ تفاوتی نداشت! به همان 
راحتی که یک حیوان و یک حشره را بکشند، َحّجاج 
بار َحّجاج دستور داد و  یک انسان را می کشت. یک 
گفت همۀ مردم کوفه باید بیایند و شهادت بدهند که 
کافرند و از کفِر خودشان توبه کنند. هرکس بگوید نه، 
گردنش زده می شود! با ترک امر به  معروف و نهی از 
منکر، مردم این گونه دچار ظلم های عجیب وغریب و 
وقتی   شدند.  تشریح  و  غیرقابل توصیف  و  استثنایی 
جامعه  در  و  نشود  منکر  از  نهی  و  به  معروف  امر  که 
گردد  رایج  خیانت  و  تقلب  دزدی،  خالف کاری، 
برای  زمینه  شود،  جامعه  فرهنگ  جزو  به تدریج  و 
روی کارآمدن آدم های ناباب فراهم خواهد شد )رهبر 

معظم انقالب، ۲۵آذر1۳۹۷(.
در  باید  گناه  نباشد.  گناه  جامعۀ  باید  ما  جامعۀ 
جامعه روزبه روز کم شود. گناه موجب می شود که ما 
شیطان  که  خودمان  بزرگ  دشمن  مقابل  در  نتوانیم 
»اّن  کنیم:  مقاومت  ماست،  دشمن  جن،  و  انس 
استزّلهم  اّنما  الجمعان  التقی  یوم  منکم  توّلوا  اّلذین 
الّشیطان ببعض ما کسبوا«، یا در آیۀ دیگر: »ثّم کان 
ه«. عمل  عاقبة اّلذین اساؤا الّسوای ان کّذبوا بآیات اللَّ
بد به عدم استقامت در میدان منتهی می شود. عمل 
بآیات  کّذبوا  »ان  می شود:  منتهی  باورها  تغییر  به  بد 
ه«. ما تعجب می کنیم گاهی اوقات وقتی می بینیم  اللَّ
عقاید افراد دگرگونی پیدا می کند. حاال به عامۀ مردم 
گاهی  انسان  ندارم.  کاری  خیلی  جامعه  متن  به  و 
تفحص  خرده  یک  وقتی  می کند،  نگاه  نخبگان  روی 
می کند، می بیند که این مربوط می شود به همین آیۀ 
شریفۀ »اّنما استزّلهم الّشیطان ببعض ما کسبوا«. یک 
پوسیدگی در دندان به وجود می آید، به آن نمی رسیم، 
یک وقت می بینیم زیر یک چیز سختی دندان شکست. 
می فهمیم ظاهر خوبی داشته؛ اما پوک بوده. انسان 
می کند.  مشاهده  را  این جوری  شکستگی های  یک 
)رهبر  است  فرهنگ  به  مربوط  همه اش  این ها  خب، 

معظم انقالب، ۲۳خرداد1۳۹۰(.
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