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خطبه اول:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
السالمُ عَلیکَ یا بَقیةَ اهلل ،مَوالنا سَیِّدَنا ،اَغِثنَا وَ اَدرِکنا اجرنا و أغفِرنا اللَّهُمَّ علیه تَوَکَّلتُ وَ إلَیهِ
اُنیبُ السالمُ علیکُم جَمیعاً أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ*رَبِّ اشرَح لِی صَدری وَیَسِّرلِی أَمری وَاحلُل عُقدَةً مِن لِسانی یَفقَهُوا
قَولِی
الحمدُهلل رب العالَمین وَ الصَّاله عَلی سَیِّدِ المُرسَلین ،طَبِیبِنَا اَبِی القاسِمِ مُحَمَّد وَآله المَعصُومینَ،
سِیَّمَا الحُجَّه بَقیَّةَ اهللِ فِی العالَمین .اروحنا فداه وَاللَّعنُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین اُوصیُکُم عِبادَاهللِ
بتقَوااهلل
سفارش به تقوا جزء ضرورت های همیشگی هم خطباست و هم همه مردم به یکدیگر است .قران کرریم همره اانران
ه ارا در حال آب کردن عمرشان معرفی می کند عمر رفت و می رود ،ولی وقتی مرگ مان که می رسرید مری بینریم
تنها سرمایه ای که میتواانتیم زادگی ابدی برای خودمان تدارک بینیم عمرمان ،بودیم کاری برای خرود اکرردیم از
این جهت قران شریف تعبیر خنر دارد إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ قنرم ام مری خرورد قنرم خییری کیفری اسرت .خردا
درمورد سراوشت اانان ها که بنتگی به توجه به خود – ساختن خود – پایدن خود و در مورد فرار از خنران و زیان
گاهی قنم های کمی یاد فرموده در سوره شمنه – یازده قنم بعدش :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَننْ
دَسَّاهَا
و در سوره عصر قنم به جان امام زمااه خییی مهمه وَالْعَصْرِ به عصراره عرالم خردا قنرم مری خروره و مرا رو بره یر
حقیقتی که هیچ وقت توجه اداریم چی داریم ازدست می دهیم ،آخر کار چه خواهد شد ،ما که ابدی هنتیم ،ما که
زاده می ماایم ،مرگ ما ی

زادگی جدید است و تمام شدن هم ادارد این عمر برای تأمین ابدیت ما بوده ولی ازآن

استفاده اکرده .لذا تعبیر خنران یعنی این سرمایه رو داره ازدست می دهد و آبش می کنه.
کنی چهار خصوصیات داشته باشد او از سرمایه عمرش غنیمت برده و ابدیت اش را تأمین کرده:
 :1ایمان است
 :2عمل صالح است – کار مشروع با ااگیزه خدا
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 :3تَوَاصَوا بِالْحَقِّ است – همه باید آمر به معروف باشند و ااهی از منکر باشند ،منکرآتش است ،گناه گودال جهنم
است ،اکبت است،بالی جان آدم است ،چرا آدم تماشا کنه اشخاص گناه کنن؟ هیچ تغییری در او دیده اشرود ،ایرن
تَوَاصَوا بِالْحَقِّ اگر اباشد عمر بر باد رفته و بی اتیجه شده است و قهراً تَوَاصَوا بِالْحَقِّ گاهی عکس العمرل داره،
َاصنوْا
پرخاش داره ،جهالت جُهََّال مااع عکس العمل ها می شود ،باید آدم پری همره چیرز را بره خرودش بمالرد و تَو َ
بِالصَّبْرِ
رو هم برای رهروان راه اجات در اظر داشته باشد.
ما در خطبه اوَّل در محضر سوره مبارکه فاتحه الکتاب بودیم و دلم امی خواد این اراق

بمواره از خردا کمر

مری

خوام تا عمری دارم واین تریبون در اختیار هنت ،خدا به زبان بیاره که ان شاء اهلل مطالبی برای امازگزارن عزیزمان و
میت شریف مان و همه گوش های شنوا ان شاء اهلل مفید باشد.
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ اانان منافر است ،از اوَّل که آماده است امرتم بالظعن مأمور به سفریم ولی این سرفر
مقصدش الینهی است امَّا راه رسیدن به الینهی ،راه رسیدن بره تخیَّر بره اهلل بررای مرا شرناخته شرده اینرت ،یکری از
حٌکمای بزرگ صدرالمتألهین رضوان اهلل عییه می گویند :اانان هر قدمی که برمی دارد ،هر کرار یکره مری خواهرد
بکند ،هر اگاهی که دارد ،سر چهار راه قرار گرفته و این کار اانان و ااگیزه اانان شکل مری دهرد کره کرار ارزشری
است یا ضد ارزش است؟
اگر کنی در زادگی ااگیزه اش شکمش است ،رفاه مادیش است به حالل و حرام توجه ای امی کند ،به خوب و بد
توجه ای امی کند ،به عدل و ظیم هیچ وقت فکر امی کند ،می خواهد به لذایذاش برسد این ااگیرزه ،ااگیرزه بَهیمریَّ
است .ی

حیوان هر عیفی ،هر چمنی ،هر باغی که جیوش باشه برای او فرقی اداره ماله یتیمه؟ وقفی؟ ماله هرر کری

می خواهد باشد برای او فرقی ادارد می خورد .اانان اگر در این حد می خواهد زادگی کند هرچه باداباد ،این شکل
باطنی اش حیواایت است ،بهیمیت است .امَّا اگر آدم سیاسی اسرت و مرترب بره ااتخابرات فکرر مری کنرد ،مرترب بره
برجنته شدن و در فییم ها اشان اش بدهند ،به بازی بگیرادش ،در این شبکه ها فالوور زیادی داشته باشرد اگرر اینره :
این اانان روح سبعویی دارد این به هر قیمتی می خواهد برود باال ولو به قیمت این که کنی رو بی آبرو کنرد کنری
رو از شخصیت از حیثیت اابود کند ،می خواهد مشتری جمع کند .راه سوم راه تزویر است ،ریا است ،حال ریاسرت
اداره ،ریاست خییی عرضه می خواهد این های که به باطل هم رئیس ااد این ها آدم های با عرضه ای هنرتند خییری
کار می کنند – خییی ح پایمال می کنند -خییی مشغول الذمه میت ها می شواد ولی باالخره ی
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بعضی ها این جُربزه را اداراد امَّا همیشه یه کار های می کنند که مردم از او اام ببراد ،جیب توجَّه بکند ایرن راه ،راه
شیطنت است .اانان این سه راهی که هر قدمی ،هر کاری ،هر حرفی بررای پریش میراد یرا منشراء اش رفراه زاردگی
است ،یا قدرت است ،یا محبوبیت و جیب توجَّه دیگران ،این سه راه ،راه سقوط است ،راه آدمیَّت اینرت .میران ایرن
سه راه ی

راه است که راه عمودی است راه صعود است إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ اگر

جان پاک بود – جان پاک (جان مومن است) – جان پاک ،جان اانان موحد است وَ اعْلَمُنوا أَنَّ فنیکُمْ ر َُسنولَ
اللَّهِ لَوْ یُطیعُکُمْ فی کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَنهُ فنی قُلُنوبِکُمْ وَ کَنرَّهَ
إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ دلی که خدا اگاه کرده ،دلی که چهل چراغ ایمران رو خردا در آن دل اصرب
کرده  ،خدا آن را زینت داده و قشنگش کرده ،دل قشنگ رو خدا می خررد ،حیرف آدم ظراهرش قشرنگ باشرد امَّرا
دلش کثیف باشد ،آلوده باشد وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی قُلُوبِکُمْ ایمران در دل شرما محبروب
شد – عاش ایمااید -مومنید و زینت روح و جوان و حقیقت شما به ایمان است که خدا این اقاشی رو کررده اسرت.
این راه ،راه خداست ،حال مایی که هر قدم برمی داریم امی داایم کره بنروی حیواایرت اسرت یرا بهیمیرت اسرت یرا
شیطنت است راهنما الزم داریم که خط رو به ما اشان بدهد – جاده اصیی رو که در آن ااحراف اینت بره مرا اشران
بدهد و ما در اماز ها یمان اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ رو به این لحاظ عرض می کنیم .بقیه داسرتان اگرر خردا عمرر
َاسنعَوْا إِلَنذ ذِکْنرِ
داد ،یه بار دیگه هم بنا بود با دل ها ارتباط برقرار کنیم در پایگاه ذکر الهی  -آرامش همگان ف ْ
اللَّهِ خدا متعال اماز جمعه را به عنوان ذِکْرِ اللَّهِ ازش یاد می کند و أَال بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُنوبُ امراز جمعره
باید دل ها را آرام کند به همه امید بدهد .این اماز جمعه امید آن رو داریم که آقا جاامون امام زمان اروحنا فداه کره
اائب شان اذن داداد خودشان هم بپننداد و با اگاه شان ان الصالتَک سکنُ لهم دعای پیغمبر – دعای امام زمان به
دل ها آرامش می دهد .ان الصالتَک سکنُ نهم.
راجع به ماه مبارک رمضان من یه چند سالمی است از امام زین العابدین عییه الصالة و النالم که در دعای چهرل و
پنجم صحیفه سجادیه چه دعایی است !! برای فرهیختگان  -دااشجویان عزیزمان  -اساتید که اائب امرام زمران مران
رهبر بزرگوامان به این اساتید می بالند و افتخار می کنند و هدایت جوااان را از اینان توقع داراد ح اینه که صحیفه
سجادیه سفره دلشان باشد .انبت به بعضی به دعا ها هم با دل برواد  -معرفرت آمروزی کننرد – ایرن دعرای چهرل و
پنجم صحیفه سجادیه امام زین العابدین در وداع ماه مبارک رمضان آورده هم جان سوز است هرم پرر گروهر اسرت.
خییی عجیب اسرت اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مِنْ أَلِیفٍ آنَسَ مُقْبِالً فَسَرَّ وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِیاً فَمَضَ * اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مِننْ
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صناحِبٍ
مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ قَلَّتْ فِیهِ الذُّنُوبُ * اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَذ الشَّیْطَانِ وَ َ
سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ * اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مَا أَکْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِیکَ وَ مَا أ َْسنعَدَ مَننْ رَعَنذ حُرْمَتَنکَ بِنکَ *
اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مَا کَانَ أَمْحَاکَ لِلذُّنُوبِ وَ أَسْتَرَکَ لِأَنْوَاعِ الْعُیُوبِ * سالم بر تو ارجمند هرم دمری برودی ترا
بودی و چه غم ااگیز است فراق تو چون از ما جدا شوی – چه مایه امیدی تو آاَسَ – أَلِیرفٍ الفرت داشرتیم برا ترو –
ااس گرفته بودیم با تو – وقتی میامدی خوشحال مان کردی حاال که می خواهی بروی غصمه مان گرفتره کره داری
ازدست ما میری * سالم بر تو ای مُجَاوِرٍ ای همراه ای هم دم که رَقَّتْ دل های ما رقی شد – رحم پیدا کردیم –
مهربان شدیم با یاد خدا دل مان می شکند با یاد ائمه اطهار یه چیزمان می شود و قَلَّتْ فِیهِ الذُّنُوبُ در این ماه سعی
کردیم که پاک زادگی کنیم – گناهاامان کم شد قَلَّتْ فِیهِ الذُّنُوبُ ازدو جهته یکی مراقبه داشته ایم و دوم ایرن
که تو ساعت به ساعت می بخشی – مهماات بودیم – افس های ما رو خریدی – خواب اازمان را – ما می خوابیدیم
تو برای ما عبادت به حناب مان می ریختی این باعث شد که االن سب

شدیم دیگه آن بی رحمری و قنراوت اون

َاصنرٍ أَعَنانَ
بد جننی ها را دیگه اداریم  -ایش زبان ها را دیگه اداریم قَیَّتْ فِیهِ الرذناُوبُ * اَلسَّالَمُ عَلَیْکَ مِنْ ن ِ
عَلَذ الشَّیْطَانِ خییی مهمه ماه مبارک رمضان به ما ایرو داد تواانتیم غذا اخوریم – تواانرتیم هرو

مران را کنتررل

کنیم -تواانتیم خییی کارهای دیگه ،که در ماه های دیگر احیاااً بی حیایی ها می کردیم تو ایرن مراه خجالرت مری
کشیدیم مهمان خدا بودیم لذا أَعَانَ عَلَذ الشَّیْطَانِ قوی شدیم در برابر شیطان ،اینتادگی کردیم .صَاحِبٍ سَهَّلَ
سُبُلَ الْإِحْسَانِ *
یه چند جمیه ای هم از دعای ابوحمزه ثمالی حیف ام میاد این جمعیت دل شان باران دعا ابیند در این فضای قشنگ.
یه صیوات عنایت بفرمائید.
در روایت دارد که شَهْرٌ رَمَضَانَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ عتقُ مِنَ اَلنَّارِ و اَلْإِجَابَةَ اَلدُُّعَاءَ
حاال ما آخر رسیدیم امیداایم این جمالت امام سجاد عییه النالم در این دعای دلنشرین – أَیْنَ سَتْرُکَ الْجَمِینلُ،
خدایا سفره داره جمع میشه اگران آبروم هنتم یعنی واقعا گناهمان محو شد؟ پوشاادی؟ دیگه آبروم را روز قیامرت
امی بری؟ أَیْنَ عَفْوُکَ الْجَلِیلُ ،آخه چیزهای کوچ

را آدم های کوچ

هم می تواارد عفرو کننرد – بگذرارد

ولی تو گناهان بزرگ را عفو می کنی أَیْنَ عَفْوُکَ الْجَلِیلُ ،پس کجاست؟ این عفو جییل شرما کجاسرت؟ أَیْننَ
فَرَجُکَ الْقَرِیبُ کی امام زمان ما می آید؟ أَیْنَ فَرَجُکَ الْقَرِیبُ آخه خردای متعرال بخواهرد دری رو براز کنرد
معطل امی کند آدم روپشت بن بنت قرار امی گذاره او سَریعُ الرُِّضنا اسرت زود کرار مری کنرد أَیْننَ فَرَجُنکَ
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الْقَرِیبُ* اَیْنَ غِیاثُکَ السَُّریعُ تو پناه بی پناه هاای – تو زود پناه میدی  -تو دست ظالم رو زود کوتاه می کنی -
تو از گرفتاری ها و فشارهای که پِر

مان می کرده مگه ما غیر از تو پناهی داریرم؟ اَیْنَ غِیاثُکَ السَُّریعُ * اَیْننَ

رَحْمَتُکَ الْواسِعَهُ فرازی دیگر و أعِنُّی بِالبُکاءِ عَلذ نَفسی خدایا کم

ام کن بره حرال خرودم زاری کرنم فقرد

أفنَیتُ بِالتَُّسویفِ و اآلمالِ عُمرِی  ،و قَد نَزَلتُ مَنزِلَةَ اآلیِسِینَ مِن خَیرِی خدایا کم

ام کن یکرم بشرینم

پرواده خودم رو ببینم آن وقت متوجه بشم که این عمر با این همه آثاری که می تواانت داشته باشد من را بره قررب
تو برسااد  -من را متخی باالخالق اهلل بکند – من را می تواانت اعالء درجه بهشت برسااد این عمرم را در کجا ها
هدر دادم؟ کجا از دست دادم؟ گریه ام برای تَنویف! یعنی سوف سوف امرزو کاری که باید بکنم ،ادای دینی که
باید بکنم ،کار سیاسی که باید بکنم ،در صحنه که باید حاضر بشوم ،دفاع به موقع باید از خون شهدا و والیرت بایرد
بکنم ،هی امروز فردا کردیم یه وقت دیدیم یه عده دشمن مان آن ها آمدن فرصت را ازما گرفتن این تصریف آمال
جزء خطرات بزرگی است حضرت سجاد ح میدااند که آدم بشیند و گریه کند.
اعُوذُ باللُّهِ مِنَ الشَُّیْطَانِ الرَُّجیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ  -الُّلهُمَُّ صَلُِّ عَلَی مُحَمَُّدٍ وَآلِ مُحَمَُّدٍ .نَسْتَغْفِرُکَ الیِکَ وَ نَتُوبُ إِلَیْکَ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَُّهِ
ما که می خواایم شما هم بخوااید هرآیه یه ختم قران است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴿ ﴾۱الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿ ﴾۲الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴿ ﴾۳مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ﴿﴾۴
ب
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ﴿ ﴾۵اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ﴿ ﴾۶صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُو ِ
عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ ﴿﴾۷
صَدَقَ اللَُّهُ الْعَلِیُُّ الْعَظِیم
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خطبه دوم:
اعُوذُ باللُّهِ مِنَ الشَُّیْطَانِ الرَُّجیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
*رَبِّ اشرَح لِی صَدری وَیَسِّرلِی أَمری وَاحلُل عُقدَةً مِن لِسانی یَفقَهُوا قَولِی
الحَمدُهللِ رَبِّ العَالَمین اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّدِ المُرسَلین مَوالنا اَبِی القاسِمِ مُحَمَّد وَ عَلی
اَمیرالمومنین وَ عَلی فاطِمَهَ الزَّهراء سَیدةٍ نِسَاءِ وَ عَلی الْحَسَنِ وَ الحُسَین سَیدین شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَعَلی أئمه المسلُمین عَلیُّ بْنِ الحُسین وَ مُحَمَّدِ بْنِ علی وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ موسی بْنِ جَعْفَرٍ وَ علی
بْنِ موسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ علی وَ عَلی بْنِ مُحَمَّدٍ الهادی وَ حَسَنِ الزکی وَ خَلَّفَ الصَّالِحِ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ وَ
حُجَجِکَ عَلی عبادِک وَاُمَنائِکَ فی بِالدِک.اُوصیکُم عِبادَ اهلل بِتَقوَااهلل

شما برادران گرامی – با کرامت و بندگان خوب خدا را و افس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم.
تقوا درجاتی دارد:
درجه عوامش این است که اانان از گناه بر حذر باشد .واقعاً گناه ترسناکه ،امیرالمومنین عییه النالم فرمودارد وَ لَنا
یَخَافَنَُّ إِلَُّا ذَنْبَهُ من به شیعیاام توصیه می کنم از هیچ قدرتی اترسند – از هیچ بالیی اترسند – از هیچ مرضی اترسند
– تنها چیزی که ترسناکه گناه است .از گناه باید ترسید .این ها کیی است امری داارم ایرن چنرد روز براقی ماارده بنرا
داریم حنابی برای زبان مان باز کنیم  .بینیم در آخر ماه رمضان که خدا آزادی ها رو امضاء می کند زیان من کنترل
6
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شد تا آزاد بشم؟ یا هنوزم دروغ ،غیبت ،بد اخالقی ،ایش زبان ،کی

زدن ،هزاران بال با زبان خودمان برای خودمان

تدارک می بینیم .چشم مان چه می کند؟ گوش مان به کجا بدهکار است؟ کجرایم؟ گرام هرای کره ایرن چنرد روزه
باقی مااده بر می داریم به سوی امام زمااه؟ بنوی ظهوره؟ یا بنوی غفیت ها است؟ امی داام! امی داام! ایرن تقروای
عمومی است.
تقوای خواص این است که این ها دل خودشان را کنترل می کنن از ماسِوَی اهلل دل رو پاک می کنند إِلَُّا مَنْ أَتَنی
اللَُّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ؛ روز قیامت باید دل برد ،دل پاک را برد .گاهی اشخاص چند روزی ااس داراد با خدا با مجالس،
با قرآن ،با توسالت با زیارتگاه ها دل شان پاک می شود ،ولی می آیند در بازی های سیاسی تو بازی هرای حزبری و
گروهی و این ها همه چیزشان را بر باد می دهند .این ها با دل پاک از دایا امی رواد و هنر این است که آدم ایرن دل
پاک رو با خودش ببرد پیش خدا .یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَُّا مَنْ أَتَذ اللَُّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ
درجه سوم که ما عقل مان امی رسد امَّا جزء خدا را آدم ابیند ما رأیت شیئاً چشم دل دائماً او را می بیند ،جمال اورا،
جالل اورا ،حال حضور دارد ،حال فنا دارد.
خوب در این خطبه سال های گذشته خطیب بزرگوار ما حضرت آیت اهلل خاتمی برای این اوع روزها آمادگی کامل
داراد عهده دار این خطبه بوداد امنال قرعه فال به اام من دیوااه زداد .ولی به حول و قوه خردا اکراتی در ارتبراط برا
روز قد

عرض می کنم بعد هم اگه فرصت مختصری داشتیم راجع به رحیرت حضررت امرام و مرذاکره هرم چنرد

جمیه ای رو عرض می کنم و اکته ای راجع به گراای ها – گراای ها – اگراای ها
روز قد
روز قد

برای ما روز اسالم است و این عنوان را امام راحل رضوان اهلل تعالی عییه برای روز قرد
طی چهل سال گذشته روز قد

اسالمی ضَّد اشغالگری تبدیل شده است .ی

معریَّن فرمودارد.

آوردگاهی اعالم برائت از رژیم غاصب صهیواینتی و اعالم موضع امت
جریان است ،یر

روز اینت ی

جبهره اسرت .روز قرد

را عامرل

فراموش ااپذیری منئیه فینطین و باز خواای پرواده سیاه اسرائیل و حامیان اشغال گری وکودک کشری صهیواینرت
ها قرار داداد .مقاومت و ااتفاضه فینطین امروز در جای جای سرزمین های اشغالی ریشره دواایرده و موجرب هررا
رژیم صهیواینتی و مثیث شوم آمریکا ،آل سعود و امارات به عنوان حامیان اصیی صهیواینت ها شده است .به فضل
الهی امروز عم آگاهی انبت به منئیه فینطین فراتر از منطقه و ی

ظرفیرت برین المییری و جهراای بررای پیگیرری

مطالباتِ فینطینی ها است .طرح مقابیه غرب و هر اقدام دیگری که تأمین کننده خواست های مشروع و بحر میرت
فینطین به ویژه بازگشت آوارگان و برگزاری ااتخابات آزاد برای تعیَّن ح سراوشت اباشد هرگزقادر اخواهرد برود
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این منئیه بزرگ جهاای را حل کند .این چند اکته بود راجع به فینطین .من مبنای عقیی ،اجتماعی ،شرریعی و قررآن
رو دو سه اکته عرض بکنم  :ما قرآن مان در دفاع از مظیوم مرز اسالم را محدودیت معیَّن بیکه فرامرزی دستور داده
وَما لَکُم ال تُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ زاان و مردان وکودکراای
که زیر ستم ااد ولو اینکه آن ها منیمان هم اباشند بر ماست کره ازایرن هرا حمایرت بکنریم و ایرن منشرور اخالقری و
جهاای پیغمبر خدا که
مَنْ سَمِعَ رَجُالً یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ این در مورد منیمان ا است کره فینرطینی هرا رو
می گیریند در حدیث دیگری دارد که اگر مظیومی صدا کند یَا لَیْمُنْیِمِینَ و آدم او را اجابت اکند اردارد پیغمبرر او
را در زمره منیمااان محنوب افرموده و وجود مقد

امیرالمومنین با فرق شکافته دربنتر شهادت بره فرزاردان شران

فرمودن که
کُونا لِلظُّالِمِ خَصماً و لِلمَظلُومِ عَوناً و زادگی و سب

امام امیرالمومنین و پیغمبر هم همین بوده که به حمایت از

مظیوم برخاستن.
امامی که احیاگر اسالم بود در همین جا عرض می کنم که در آستااه سالروز رحیت جان گدازه بنیااگذار جمهوری
اسالمی ایران حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی قد

اهلل افنه الزکیه هنتیم

امام رضوان اهلل تعالی عییه آمد دو تا جبهه تعریف کرد که این دو همیشه جبهه با هم متقابل ااد ،مقابل ااد یکی جبهه
استکبار یکی جبهه منتضعفین و ااقالب ما ااقالب ایراای اینت ااقالب منتضعفان است که ااشاء اهلل بره ظهرور امرام
زمان متصل خواهد شد و منتضعفان جهان زیر این پرچم می آینرد و مرا همره جرا از مظیروم و منتضرعف حمایرت
کردهایم و این منتکبران هنتند که در مقابل ما به زااو درآمدهااد و رو به افول هنتند و هر روز دست و پا میزاند .امَّا
جا دارد دااشگاهای ما ،حوزه های ما در منأله والیت حضرت امام که چه اوع قدرتی بود و چه عظمتری برود و ایرن
افوذ رمزش چی بود و با معادالت جهاای و تاریخی همخواای دارد یا ادارد؟ امام چطور در مدرسه فیضریه سرخنراای
می کند بدون داشتن عِده و عُدَّه و سالح می گوید بایرد شراه بررود ؟ امرام چطرور ایرن قررن را غیبره منتضرعفان برر
منتکبران معرفی می کند؟ و قطعاً مثل همه پیشگویی های دیگر این امر محق خواهد شد .بعد از امام ،امام ی

دهه

امامت کرد و واقعاً معجزه قرن اسالم و قرآن و الیت امیرالمومنین و ائمه عییهم النالم به حناب میآید ،امام بعرد از
امام امام حاضر ما رهبر بزرگوارمان حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای مدظیه العالی چه پدیدهای است؟ آیا دایا
در تحییل ها تواانته ااد
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جوهره والیت که امروز وجودخیف صالح اایب امام زمان و این مرجع بزرگ تجیی دارد آیا تواانته ااد برای این یه
حدی رو تعریف کنند؟ این که بزرگترین قدرتها در اتاقهای شیطنت اقشه ها میکشند و به تعبیرر خرود آن وزیرر
خارجه اسب آمریکا ،که تصریح کرد اعتراف کرد ما اقشه میکشیم ،ما همه مقدمات را فراهم می کنیم که ضربهای
بزایم ولی این آقا با ی

سخنراای همه آنها راضایع و اثر آن ها خنثری میکنرد .ایرن اروع تردبیر ،ایرن اروع ارتبراط

عمومی ،این جیناتی که بادااشجویان مااند ی
همه از او خون می گیراد .با اساتید واقعاً ی

روح در همه کالبد ها است،جیناتی که با طیبه هاست دلی است که
چیزهنرتند همره یر

قمراش هنرتند ایرن چره پدیرده ای اسرت؟ لرذا

درآستااه رحیت حضرت امام پژوهشرکدههایی در ارتبراط برا رهبرری حضررت امرام و سره دهره رهبرری اعجرازآمیز
حضرت آقا در مقابیه با فتنهها و مقابیه با توطئهها جهاای با این که همه کناای که در اظام خدمت میکننرد برا ایشران
هماهنگی اداراد ،ولی  3۰سال امنیت در اوج و پیشرفتهای عیمی خیرهکننده حاصل شده است تا جایی که دشمنان
ما در دااشگاههایی کمیتههایی تشکیل دادهااد تا این پیشرفتها خیرهکننده عیمی را به احوی کمراگ کننرد و امیرد
را به یأ

تبدیل کنند .من این رو جزء ضرورت ها برای متدَّین ااقالبی از دااشگاهیان و حوزه هرا مری داارم و یقینراً

برکات و آثار زیادی هم خواهد داشت .امَّا منئیه مذاکره با آمریکا خوب در سال  ۹2زمزمه مذاکره شروع شد عده
ای رفتند ،رفت – آمد عییرغم هشدارهای خییی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد اکنید و از
دشمن تضمین بگیرید و فریب لبخندها را اخورید ،قیضریه برجرام بردون هریچ تضرمینی ااجرام شرد و منرئیه مرذاکره
فینفهاش لغو تحریم بود،آن همه تحریم ،شعارها ،سخنراای هرا ،میتینگهرا چقردر سرر و صردا کرردن؟ لغرو همره ی
تحریم ها پس چی شد؟؟؟ اه لغو تحریم شد بیکه تحریمهایی بعدی در زمان اوبامرا هرم اضرافه شرد و ایرن اروپرایی
است که باز همان راه را میرود اهتنها خنارت را جبران اکرداد اهتنها با عهد شکنی آمریکرا مقابیره اکردارد و بره
ی

تأسف می خوریم پننده کرداد به فرمان آمریکا که اجازه داده بود معامیه افتی ،ااجام دهند هم عمرل اکردارد.

آیا وقت آن اشده که به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم؟ آیا وقت آن ارسیده است که به ایروهای جوان و خرالق میردان
بدهیم؟ آیا اباید تغییر رویه و روش دهیم؟
ما میتی خداباور ،ما میتی زیر پرچم امام زمان هنتیم ،امام زمان ما افنااه اینت ید اهلل است ،خییفه خدا است افس او
اثر می کند اظر او کیما اثر است هرچی بخواهد بشود می شود او اراد اش مشیت االه است کشور ما کشور امام زمان
است ،کشور ما کشور رمضان است .من به این مردم مباهات میکنم؛ چه شبهای احیایی؛ چه شکوهی آفریدید؛ چه
اوری به آسمان ها پرتاب کردید و چه خیرگی برای فرشتگان به وجرود اوردیرد و چره اابنراطی بررای امرام زمران و
9
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متدینین ایجاد کردید .این حرم های مطهر این پایگاه های عبادت این مناجد ،حنرینیه هرا ..الحر و االاصراف میتری
هنتید که باید این پرچم را با رهبری این رهبر عزیزمان به صاحب اصییاش منتقل کنید.
ااشاء اهلل
امنال رو حضرت آقا سال تولید اقتصادی اام و معرفی فرمودن :آیا این روا عمیی شده؟ آیرا قردمی برداشرته شرده
است؟ گره اقتصاد ما با فراهم امودن زمینه روا تولید باز خواهد شد :.قیمت ارز ایز درهمین راستا باید تعین شود بره
عبارت دیگر می باید قیمت ارز در ارخی تعیین شود که تولید بهعنوان ایروی محرکه اقتصاد به حرکت در آیرد؛ امرا
متأسفااه عمیکرد آن در راستای تأمین منافع به اصطالح صادرکنندگان و صاحبان ارز و ریال و سینرتم برااکی پریش
می رود.
بروید به مراکز تولید سر براید که در حال جان دادن هنتند .کناای که تولیرد را حفر میکننرد مجاهرده میکننرد؛
آنها یا ایمااشان اجازه امیدهد یا عاطفهشان به کارگرها امیگذارد .این وضعیت ارزی دوترن از کارشناسران کرا
سفید از اقتصادان های آمریکا تصریح کرداد این کاری که ما کردیم در مورد ارز – قیمت ارز را به جایی رسراادیم
که برای مدیریت این چینین مشکل ساز خواهد شد .امید بنتن به این کار
در سالهای  ۷2و  ۷3با اتخاذ سیاستهای لیبرالی و سرمایهداری و عدم توجه به توصیه کارشناسان دلنوز و
ااقالبی ،بحران اقتصادی واقع گردید ،در سال  ،13۷4تورم به  ۵۰درصد رسید و بدهی  4۰میییارد دالری برای کشور
ایجاد شد و فشارهای ااشی از آن برای مردم مشکل ایجاد کرد تا اینکه دولت وقت عالوه بر تغییر بنیاری از
منئوالن اقتصادی ،منش سیاستگذاری را ایز تغییر داد و با کاهش بیش از  1۰۰درصدی ار ارز از  ۷4۰به 3۰۰
تقییل داداد .تثبیت آن باعث شد در سال  13۷۵عالوه بر کاهش ار تورم از  ۵۰درصد به  23درصد ،رشد اقتصادی
کشور ایز دو برابر شد و رواقی پیش آمد .ما امروز اقعاً بیارزشی پول میی مایه سرافکندی ما در داخل و خارج
است .برخی میگویند مشکل قااون داریم؛ خیر ،صاحبان اختیار و دو وزارتخااهای که مأموریت داراد میتوااند به
ی

گروه مشترک مأموریت دهند و بازار را کنترل کنند .و ریشه های گراای را هم پیدا کنند
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
قُل هُوَاهللُ أَحَدٌ*اهللُ الصَّمَدُ*لَم یَلِد وَلَم یُولَد*وَلَم یَکُن لَهُ کُفوًا أَحَدٌ"
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ئلُکَ وَ نَدعُوک چرا دعا مستجاب نباشد اللَّهُمَّ إنُّا نَسَئلُکَ وَ نَدعُوک بِاسمِکَ األعظم االعزُّ
االجلُّ االکرم ،الهی بمُحمَّدٍ وَ عَلیِّ وَ فاطمهِ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَینِ یَا اهللُ یَا اهللُ
امام زمانمان را برسان ،حسرت دیدار جمالش امتثال اوامرش خدمت در حضور و منظرش را بردل ما مگذار ،موانع
ظهور را به سرعت برطرف بفرما ،خدایا همهی سنگرنشینان انتظار را بهه سهاحظ ظههور نابهظ بگهردان ،ار مهدار
نهضت مستضعفان سکان دار کشتی انقالب نابب نورانی امام زمانمان را با اقتدار و عزّت تا ظهور و کنهار حضهرت
حجّت بعد از ظهور مستدام بدار ،خدایا در اجراء منویات این بزرگوار در این بیانیه مردم را ما را جونان ما را یاری
بفرما ،به محمّد و آل جوان های ما را از سرگردانی برهان ،همه را به ساحظ نجات برسان ،بیماران منظورین لباس
عافیت به تنشان بپوشان ،خدایا به زندگی مردم برکت کرامت کن ،مضیقه های تحمیهظ شهدر را برطهرف بفرمها،
دست خیانت را کوتار بگردان ،عاقبت بخیری برای ما محتوم بفرما ،زیارت عتبات و عالیات حهرمین شهریفین بها
نابودی وهابیت بارالها روزی همهی آرزومندان و این جمع بگردان ،خدایا روح بلند حضرت امام و شههدا را از مها
راضی بفرما ،طبق هایی از نور بر ارواح ااکشان نازل بگردان
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