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 خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره 
و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی 

 ّیما بقیة الله فی االرضین.محّمد و علی آله االطیبین االطهرین وال س

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ه و  1«ُمْسِلُموَن  ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ
ِحیل ْقَوی 2ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

هی و ، ترس و پرهیز از عذاب الپارسایی به تقوا، همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را 
کنم. امیدواریم که خداوند سفارش و دعوت میو دستورات خداوند و دوری از گناهان و معاصی  هافرمانمل به ع

 از خود و کسب تقوا عنایت بفرماید. بریفرمانبه همه ما توفیق 

 در مواجهه با عاشورای حسینی هادیدگاه
مام آماده عزای ا اینقطهو همه در هر کوی و برزن و در هر  و عزای ساالر شهیدان قرار داریم در آستانه ماه محرم

فرارسیدن ماه محرم و ایام  به مناسبتضمن عرض تسلیت در این خطبه . شوندمیحسین و احیای حماسه عاشورا 
و قیام ( سالمالعلیه)حضرت اباعبدالله الحسین ، ه و در ارتباط با عاشوراننکاتی در این زمی ،سوگواری ساالر شهیدان

 :کنممیحضرت عرض  نآ
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است که چگونه شد و چه علل و عواملی  سؤالاست این  آموزدرسای ما ل مهمی که همیشه برئیکی از مسا
 بربعد از بعثت پیام قرننیمچه اتفاقی افتاد که جامعه کمی بیش از  ؟هم داد که قصه عاشورا رخ داد دستبهدست
ه شخصیتی خورد ک رقم یاگونهبهحوادث ایشان سال بعد از رحلت  04و کمتر از  م(الله علیه و آله و سل )صلی

 د؟سترده در برابر ظلم و ستم یزید قد برافراز( قیام کند و بدون یار و یاور گالسالمعلیهالحسین ) اباعبداللههمانند 

 گذشته تاریخ یامسئله الف.
پری سآن مرتبط به زمان گذشته است و امروز تاریخ  آن ماجرابگوییم یک دیدگاه این است که  سؤالجواب این در 

بحث  یک عاشورا مسئله ،چنین قائل باشیم در آن صورتگر چنین باشد و شده است و نقشی در زندگی ما ندارد. ا
یل و در آن زمینه تحل شودمیراجع به بسیاری از وقایع و حوادث تاریخی بحث علمی  ینکهامثلعلمی صرف است. 

نیم مطرح کاین بحث را  اصالا  بود کهخواهد الزم ن دیگر اشد. اگر چنین بخوردنمیولی به درد امروز  گیردمیصورت 
 باشیم.  کنیم و دنبال جواب سؤالآن  دربارهو 

 بخشالهامماجرایی ماندگار و عاشورا ب. 

 ؤالسپاسخ به این  ،است بخشالهامگاری است و همه ابعاد عاشورا ض این است که عاشورا داستان مانداما اگر فر
 رتاست و از پیامبر گرامی اسالم حض نقل شدهحاال در مورد آن روایتی که در مستدرک  .خوردمیهم به درد جامعه 

 اَل َتْبُرُد ْؤِمِنیَن َحَراَرةا ِفي ُقُلوِب اْلُم  اْلُحَسْیِن  ِلَقْتِل  ِإَن : »است که محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( نقل شده
َبداا 

َ
 ودشمی( یک حرارت و شوری است که هیچ وقت خاموش و سرد نالسالمعلیهالحسین ) اباعبداللهدر شهادت  0«أ

ه و آله )صلی الله علی تا پایان تاریخ باقی خواهد ماند. طبق این نقل پیامبر خدا مؤمنان هایدلدر  این شور حسینیو 
عشق و درس  ، حماسه،در ماجرای عاشورا یک شور :فرمودند( السالمعلیه)قبل از شهادت امام حسین  و سلم(

. در عاشورا و قصه شودمینشور و حماسه خاموش و سرد آن  وقتهیچاست که  مؤمنان هایدلماندگاری در 
 مطلب زنده است. از هر طرف که به بحث بپردازیم  (السالمعلیه) شهادت امام حسین
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 موج مؤمنان هایدل( در السالمعلیهالحسین ) اباعبداللهعالقه و ابراز محبت به  ،عشق این شور، حماسه، کهاین
است. از جمله  آموزدرساست که هر جای آن مطلب  نگر ایننمایادارد که  ایفلسفهت استمرار دارد مو تا قیا زندمی
)صلی الله علیه و آله و نواده رسول خدا  ،رسید که جلوی چشم امت اسالم اینقطهاسالمی به  چرا جامعه کهاین

محاجه  بهبودند  آمدهبا کسانی که به جنگ با او ( وقتی لسالماعلیهالحسین ) اباعبدالله خود و کسی کهسلم( 
: أن رسول الّله صّلی الّله علیه و آله و سّلم قال لي و ألخي: فیکم مستفیض قول یبلغکم لم أو»ند:فرمود ،اختندپرد

حسن و حسین  :فرموددر مورد من و برادرم  )ص( که پیامبر خدا ایدیدهنشنآیا  5«؟!«هذان سّیدا شباب أهل الجّنة»
 سرور اهل بهشت هستند.دو 

او به عمل آورده است در  از )صلی الله علیه و آله و سلم(ظمت و تجلیلی که پیامبر خدا این شخصیت با این ع 
 گرفت.  معرض این حادثه تلخ و سنگین قرار

 (السالمعلیهقیام امام حسین )علل 
در حدی  .زیادی انجام شده است هایبحث ومورد توجه قرار گرفته است از منظرهای مختلف  سؤالپاسخ به این 

در این  (السالمعلیه) ) که چرا امام حسینسؤالکه در این فرصت کوتاه زمان داریم به چند نکته کوتاه در پاسخ این 
 :کنیممیحماسه وارد شدند و در تنهایی و غربت به شهادت رسیدند( اشاره 

 بیتاهل. نامشروع بودن خالفت غیر خاندان 1
حاکمیت یزید با هر منطقی نامشروع بود. با منطق والیت و امامت که ما به آن معتقدیم هم یزید و هم معاویه و هر 

 ز جانبانامشروع بود. البته خالفتی که  پذیرفتندمیو خالفت  اندشدهخاندانی که با اشاره وحی تعیین  کسی جز این
 است.  مستثنا این قضیهواگذار شده است از  ایعدهاین خاندان به 

                                            
 467ابو مخنف کوفی، وقعه الطف، ص  - 5
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 ( با معاویه )علیه ما علیه(السالمعلیه. نقض پیمان و صلح امام حسن )2
)صلی الله علیه و پیامبر  که از آغاز در مقابل خط والیت و امامت خاندان در جبهه مقابل )جبهه عثمانی و اموی(

. آن اتفاق نقض عهدی بود که مابین حضرت امام حسن قرار گرفته بودند تغییراتی اتفاق افتاده است آله و سلم(
 ( با معاویه )علیه اللعنه( منعقد شده بود.السالمعلیه)
قد کرد ( با معاویه )علیه اللعنه( منعالسالمعلیه)حسن  امام پیمانی کهاز جمله مفاد چون  ؛این نکته بسیار بزرگی بود 

بر و آمد  که پیش ضرورتیآن  بر اساسالبته  ؛حاکم جهان اسالم باشد تواندمیاست  زنده این بود که تا وقتی معاویه
ک بند ی اضطرار پیمانی منعقد شد. باید دانست که امام کوتاه نیامد بلکه راهی غیر از این، پیش روی او نبود. اساس

عهد  وبود که تو معاویه حق نداری برای بعد از خود تعیین تکلیف کنی و هر دو طرف امضا کردند  آن مهم این پیمان
امر خالفت و حکومت  دیگرعبارتبهو مسلمانان پای این معاهده وجود داشت.  مؤمنانمعاویه در جمع زیادی از 

فی این را ن تواندمیدر عالم اسالم ن ایفرقه. امروز هم هیچ رددبرگ دهدمیباید به مسیری که امت و جامعه تشخیص 
 تواندمین کسیاما  ؛نقدهایی دارند )ع( حاال یک اقلیت متعصب ناصبی یا شبه ناصبی در مورد قیام امام حسین .کند

زیر پا اشند ب امان در بیتاهله شیعیان و محبان کاین . معاویه این بند را مثل بقیه بندها از جملهمنکر این سخن باشد
قضیه سفر معاویه به  ایدشنیده حتماا  .ها آوردآنبر سر  توانستمیرا کشت و زندانی کرد و هر چه  هاآنگذاشت و 

ن پیمان بگیرد و بیعت بگیرد. تمام این جریان خالف آ برای یزید مدینه و شالقی که کشید و زوری که به کار برد تا
و نقطه آغاز این  یک منطق بسیار مهم بود بر اساس ،هاقرنبعد از جرای عاشورا زنده بودن ما ،عهد بود. بنابراین

 ،راهبردی ،همه آن چند بند را زیر پا گذاشت و آن بند کلیدیمعاویه شکنی معاویه بود. حادثه بزرگ هم عهد
 نکند.  را تعیینمهم این بود که بعد از خودش کسی و استراتژیک 

 . نارضایتی عمومی از یزید3
یا حداقل کمی کمتر از آن بود باز حرفی نبود. در ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینمردم با مثل بیعت  اگر  آن تعیین حال

یعتی با . ما در تاریخ اسالم ببود و با رغبت و شوق آن را پذیرفتند آمدندمردم ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینبیعت مردم با 
یم. از بیعت با رسول خدا که بگذریم بیعت عمومی جامعه منعقد شد ندار امیرالمؤمنین با آنچهاقبال و رغبت مانند 

 بود ما نداریم. ( السالمعلیه) امیرالمؤمنینکه مثل  ایخلیفه با
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اما یک  .یزید بیعت کردند زور معاویه بازر و با  ایعدهبیعتی نبود  اینجااگر منطق بیعت امت را بپذیریم باز در 
 نارضایتی بزرگ در امت اسالمی بود. 

 یزید دربرای حاکم اسالمی  حداقلی هایویژگیوجود عدم . 0
و  انسانیت منطق عدالت ، با . اورا ندارد حاکمیت هایقابلیتشخص یزید  ،گفتهپیش سه مورد از نظرصرفبا 

رد در اسالم وجود دا آنچهمیان این خلیفه و  هافرسنگ .ارتباطی ندارد اصالا آورنده آن بود  رویکرد و نگاهی که اسالم
 .نظر شخصی صدها اشکال در او وجود دارد شخص فاجر و فاسق با دستگاه ظالم و ستمگر از است. فاصله

و در اتفاق افتاد  7مدینه و 6در مکهر نیز دیگ . حوادثعاشورا بود یکی از بالها و مصائبی که بر سر امت اسالمی آورد
 کرد.  انجام داد که روی تاریخ را سیاه سه ظلم بزرگ را ،حکومتشحدود سه سال 

 عزم یزید )لعنة الله علیه( برای نابودی خاندان عصمت و طهارت. 5
 ت ولو به شکلاست که هیچ چیز حتی حق حیات و بقا این خط امامت و والی آمده رحمیبظالم جسور هتاک  یزید
ز اتیر خالص را رها کند. یعنی طراحی که بعد  خواهدمیو باشد قبول ندارد  در گوشه و کناریکه  اییکهبارآبیک 

 قرار استاست و  آمده قدمبهقدم انجام شده است و )صلی الله علیه و آله و سلم(ت محمد مصطفی رسول خدا حضر
ل یا تسلیم یزید گفته یا قت فرمایدمیبه همین دلیل است که حضرت  .و ضربه نهایی توسط یزید زده شود آخرحلقه که 

 مطلق. 
بت کنیم. آن هم غلط بود. اما این امام حسن یک طرف و ما هم یک طرف که با هم صح که گفتیم ملعون معاویه
 هایارزشانسانیت و  ،بیتاهلتاریخ اسالم و  ،هویت ،هاآرمانتو حسین باید بنده ما شوی و از همه  گفتمیملعون 

 برداری.دست  بزرگ الهی و انسانی
سرشار  ی کهانعدالت و انسانیت در برابر یک جری ،مبانی عقالنیاساس بنابراین قیام امام حسین یک قیامی بود بر 

 این حماسه بزرگ واداشت.  آفریدناین پنج نکته کلیدی بود که امام را به از اشکاالت اساسی بود. 

                                            
 آتش زدن خانه خدا و حمله به مکه و حرم امن الهی  - 6
 مردم مدینه به مدت سه روز برای لشکریان شام( واقعه حّره )اشغال مدینه النبی و آزاد کردن عرض و ناموس و مال و جان - 7
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سه و حما در برابر این شورـ زیاد نیست  کهاینولو ـ  در زمان حاضر به این علت است که کنیممیرا که تحلیل  هاییینا
 .شودمیاشکال وارد  عاشورا شبهه افکنی شده

اداران، . عزکنار عزاداری تحکیم شوددر  بیتاهلفکری و مبانی اعتقادی مهم  هاییهپااین  باید !رادر و خواهر عزیزب 
مبانی فکری عاشورا را باید و شور حسینی،  آفرینیحماسهمحترم در کنار آن  هایهیئتشعرا و  ،مداحان، سخنرانان

 پنج نکته بیان شد. بر اساسکه بود  بلو عدم مشروعیت جبهه مقا تحکیم کنند. این مطلب اول
 دیگر عرض خواهم کرد.  هایفرصتدر نکات و ابعاد دیگری است که انشالله 

 هاعزاداریدر باب  هاییتوصیه
مصال برگزار شد دوستان  حان و هیئات عزاداری که درادیروز در اجتماع مد این است که در پایان عرض کنم آنچه

 :کنمیماشاره فشرده و سریع  صورتبه هاآنعرض کردم که امروز به تعدادی از کاتی کردند و بنده هم ن نکاتی بیان

 عزاداری  ترباشکوهبخشیدن و برگزاری رونق  .1
یران و جهان در اباید هر سال  کاهش و تنزل پیدا کند. ایبهانههیچ  ( نباید بهالسالمعلیهالحسین ) اباعبداللهعزاداری 

 ت انقالب اسالمی شما که در چهلمینکه به برک امکردهعرض  اینجاشود. بارها در  برافراشته ترپرشکوهاین پرچم 
 جامههدر پرچم حسینی و  پذیردمی( در همه عالم انجام السالمعلیهالحسین ) اباعبداللهسالگرد آن قرار داریم عزای 

وجود دارد. ایران  جاهمهب اسالمی در الانق وبه برکت شهدا  «َحَراَرةا ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن » این .اهتزاز است در
 استوار و پررونق نگه دارد.  ،مکقطب حماسه و محور عاشورای حسینی باید این عزا را مح عنوانبه

 هاعزاداریدمیده شدن روح عرفان و معرفت در لزوم  .2
 باید شود. تردمیدهروح عرفان و معرفت  ،کنار حماسه و شور در . هر سال بایدباشد با منطقاین عزاداری باید 

 منعکس شود.  هاهیئتعاشورا در شعر و مداحی  هایدرس

 هاعزاداریحضور نسل جوان در  .3
 نسل جوان باید در صحنه این عزای بزرگ حضور داشته باشند.
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 عبرت گیری از عاشورای امام حسین )ع( در زندگی  .0
 هانآگره بخورد و در برابر  یزیدهای آن زمانشمر و  یزید امروز باید با با عاشورای امروز و شمر و یعاشورای حسین

نیست. این جبهه  یسد پوالدین به وجود آورد. عاشورای جدای از صحنه درگیری امروز حق و باطل عاشورای کامل
 باید امروز هم روشن شود. 

 دستگیری از مستمندان .5
 دمت محرومان و نیازمندان باشد.در خ هدفمند و هاینههزاین هزینه کنید اما  عاشورا باید دست مستمندان را بگیرد.

 شکوه عاشورا در زندگی مردم نمود .6
باید این  دهندمیکارها و خدمات را انجام  این که طورهماندر زندگی مردم نشان دهد. را خودش باید  شکوه عاشورا

 عزاداران و مردم نمود و ظهور داشته باشد. تکتکو اقتدار حسینی در زندگانی شکوه و عظمت 

 و انسجام امت اسالمی افزاییهمزایش اف .7
 افزایش یابد. وحدت و انسجام در کنار معرفت افزایی و توسعه و شکوه عاشوراباید 

 اجتماعی  هایآسیبتوجه به مشکالت اجتماعی و  .8
 تقویت خط انقالب .9

 .خط انقالب باید در دهه عاشورا تقویت شود
  .قرار گیرد جهموردتوحسینی  هایخانهعزا و  هاحسینیهدر و در دهه محرم امور فوق  باید

( السالمعلیهالحسین ) اباعبداللهمردم عاشورایی و اقامه عزای  به همه ما توفیق زندگی عاشورایی،خداوند  امیدواریم
 عنایت و کرامت بفرماید.

َك َو  ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
 8اْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْل

                                            
 سوره کوثر -8
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا بسم
و  مة الزهراء و علی الحسنأبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاط

الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن محّمد و موسی 
بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک 

باد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة الع
 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.
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 توصیه به تقوا

َه َو ابْ » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ
َ
  جاِهُدوا فيَو ِه اْلَوسیَلَة َتُغوا ِإَلیْ یا أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن  ُه َفَقْد 9«َسبیِلِه َلَعلَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل اِد ا 14ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ ْقَویَو َتَزوَّ  11لتَّ

تقوای خدا پیشه کنید. راه پیشه کردن تقوا این است  مؤمنان که ای کندمیخطاب  مؤمنانآیه شریفه به مسلمانان و 
 هاراهو  وسایلقرآن، خمس، زکات، حج و در قله این  ،که مسیر خدا را بپیمایید. وسیله تقوا نماز، جماعت، جمعه

ه تقوا از مسیر والیت و امامت، غدیر و عاشورا و مهدویت و پایبندی به طبق روایات معتبر امامت و والیت است. را
قاومت بهتر بهره بگیرید نیاز به م وسایل. برای اینکه بتوانید این مسیر را طی کنید و از این گذردمیالهی  هایارزش

هم با  نند وای نفس مبارزه کاشند. هم با هواهبه بلندای تقوا نائل شوند که مقاوم و مجاهد ب توانندمی هاییآدماست. 
ُکْم ُتْفِلُحوَن »مسیر تقوا را طی کنند.  توانندمیجبهه شیطانی بیرون درگیر باشند. چنین اشخاصی  اگر تقوا بود و  «َلَعلَّ

ح خواهید رسید. خدایا به ما توفیق به فال  آنگاهبهره گرفتید تقرب به خدا و مجاهدت در راه خدا  وسایلاز ابزار و 
 ستگاری و فالح عنایت و کرامت بفرما.این ر

 هامناسبت
 کنم:وار به همراه نکاتی اشاره میموضوعاتی را فهرست

                                            
 669سوره توبه، آیه - 9

 146، ص 462البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -14
 .13، آیه مائدهـ سوره  11
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 37شهریور  67بزرگداشت شهدا بخصوص شهدای . 6

. شهدای این جمع و این شهرستان و داریممیامام شهدا را گرامی  و ذوی الحقوق ،یاد و خاطره همه شهدا
رد که سالگ ضمیرروشنآن عالم بزرگ و طالقانی  اللهآیتیاد مرحوم  طورهمین تازه درگذشتگان و ،درگذشتگان

مدنی آن مجاهد بزرگ و چهره همراه و هم پای امام از نجف تا همه  اللهآیتیاد و خاطره  طورهمینوفاتشان است و 
 سازسرنوشتو نقطه  شهریور یک روز تاریخی 17. داریممیشهریور را گرامی  17یاد شهیدان  طورهمینمراحل و 

در تاریخ انقالب بود که علما و مردم و جوانان عزیز در تهران در برابر دژخیمان سینه سپر کردند و یک گام بزرگ به 
با  اریمدمیرا گرامی  بزرگوارانبرداشتند. یاد همه این شهیدان و  شاهیستمسمت غلبه بر مزدوران استکبار و رژیم 

 محمد.تقدیم صلواتی بر محمد و آل 

   تعاونی یکی از سه ضلع اقتصاد جمهوری اسالمی. 2

شهرستان نقطه نظرات و مطالب دوستان  هایتعاونی. دیروز هم در جمع گروهی از را داریممناسبت هفته تعاون 
د نکته چن بارهدراینعرضه گردید. نکات و مطالبی هم ضمناا را که ارائه کردند مالحظه شد.  هاییگزارشو  شنیده شد

 :کنممیعرض  کوتاه

 وجود هزاران تعاونی از دستاوردهای انقالب (1

 ساسی تعاون است. در کنار بخش،تعاون یک امر مهم در اقتصاد ما است و یکی از سه ضلع اقتصاد در قانون ا
و یک دهه  گذشته هایدههبسیار مهم شمرده شده است. در طول  هاتعاونیخصوصی کار  هایفعالیتو  هاشرکت

بزرگی برداشته شده است. یکی از دستاوردهای ما  هایگامو  انجام شده  هاتعاونیتوسعه  درخوبی  اقداماتته گذش
ه تعاونی است و جایگاهی ک شدهبینیپیشدر قوانین  آنچهدر کشور است. اما با خوب  نسبتاا با اشتغال هزاران تعاونی 

 باید در اقتصاد کشور داشته باشد فاصله داریم.
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 هایهسرماافکار و تعاونی اجتماع  (2

 است. ترافزونبرای تولید بیشتر و اشتغال  هاسرمایهو  هااندیشه عاونی اجتماع افکار،ت

 وجود عدالت در تعاونی  (3

 در کنار این تولید و اشتغال، نکته عدالت وجود دارد. در تعاونی  

 هافعالیتتسهیل  (0

 توانندیماما جمعی  ببرند. یشپبهکار را  توانندمینیکی دو نفر  هاوقت. خیلی کندمیفعالیت را تسهیل تعاونی 
لحاظ اقتصادی بسیار مهم است و از لحاظ عدالت اجتماعی اقتصادی از  کنند و کار را به جلو ببرند و لذا کارآفرینی

 عت،مهم صن هایعرصهشخصی در  صورتبه توانندمیجوانان( که ن یژهوبه)اهمیت باالیی دارد. بنابراین کسانی 
مراهی با و ه افزاییهمو  مساعییکتشر و با باید به دنبال تعاونی بروند اقتصادی ورود کنند هایفعالیتت و خدما

 سطح زندگی اجتماعی باالتر  بیاید.  تاببرند  یشپبهاقتصاد را  یکدیگر

 ، انسانی و اجتماعی است.بنابراین تعاونی یک امر مهم از لحاظ اسالمی

 هاتعاونیئولین با و مس هابانکلزوم همکاری  (5

کیل تش باید به تسهیالت آنان توجه کنند و هم مسئولین هابانکد که باید ندر اقتصاد نقش مهمی دار هاتعاونی
ین . ارا تسهیل کنند مختلف هایفناوریعلمی و  هایقالببرای جوانان و نخبگان در  ویژهبهتعاونی  هایشرکت
  .است که همه دارند ایوظیفه
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   تعاونیاشتغال در  سازیفرهنگلزوم ( 6

که فرهنگ تعاونی در بین جوانان ما شکل بگیرد جوانان ما به فکر این نباشند که پشت میز بنشینند و  تمهم این اس
 ر جاه باشد. و تالش کار، اندیشهکار اداری داشته باشند. از این خبرها نیست. مهم این است که فرهنگ و دانش و 

خانواده و دانشگاه تقویت ، وپرورشآموزشین فرهنگ باید در ا .همکاری داشته باشند و اییافزهمهم که الزم بود 
به سمت تولید و گوناگونی  هایشرکترشد و  مراکزو در قالب که در کنار هم  ش یابدپرورطوری جوان ما  .شود

 خدمات برتر بروند.

بته باید ال .کنممیتشکر  اندبرداشتهخوبی  نسبتاا  هایقدمدر شهرستان ی که هایتعاونیمردم و  من از همه مسئوالن،
 هایسالتعاونی در شهرستان داریم که در طول  344بیش از  انددادهبرداریم. طبق گزارشی که  تریبزرگ هایقدم

نفر گزارش  2344 زاییاشتغالفعال هستند و  هاتعاونیاخیر هم توسعه خوبی داشته است و بیش از دو هزار نفر در این 
که ما به  ه استبرتر در شهرستان بوده است که امسال چهار تعاونی برتر در استان از میبد بود هایتعاونی. شده است

 صادراتامروز  .کنیممیتشکر  هاتعاونیاز این  فلذا و کسب رتبه را در استان شاهد هستیم یشکل برجسته این برتر
عاونی تاتژیک است. طبق این گزارش در شهرستان بسیار استر کندمیو تولیدی که به ورود ارز به کشور کمک 

. هم وری داشته استارزآمیلیون دالر  13حدود ـ که  کنممی بسنده تشکر و به برمنمیالبته من نام ـ  ایمداشته
این  طبق. قرار گیرند یتموردحماباید  اندشده هاتعاونیبرتر و هم جوانانی که وارد کارهای مهم در قالب  هایتعاونی

میلیارد  پایین انجام شده است. امسال هم شش هفت با درصدمیلیارد تومان تسهیالت  11حدود  96سال گزارش 
 است که امیدواریم محقق شود.  شدهبینیپیش

هم  ستدبهدستهمه باید عدالت اجتماعی است در این شرایط که تعاونی یک پایه مهم در اقتصاد و  کنممی یدتأک
 و تا جایی هم که امکان دارد به سمت صادرات کاالها برویم.را رونق دهیم ال تولید و اشتغو دهیم 
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 اقتصادی استکبار یهاتوطئهلزوم همت مضاعف برای مقابله با . 3

 که در خطبه قبل طورهمان .قرار داریم اییژهو کامالا موضوع بعد مسائل اقتصادی کشور است. خوب ما در شرایط 
ه نفوذ و قدرتی ک ،عظمت تا این شکوه، اندشدهگ ایران جمع مقابل ملت بزر هم گفته شد جبهه استکبار و جبهه

  گرفته است. قدرت دفاعی و امنیت را هدف ،شکستن آن اقتصاد،جبهه مقاومت یو براملت دارد را بشکند 

هم باید بدانیم که چه  یداصشده است. در جبهه اقت یریگهدفو  یزیربرنامه کامالا چند محوری است که  هااین
اشیم و باید امیدوار ب حالیندرع .ما تحمیل کنند بر خواهندیمکه  هایییسختو  آیدیمسنگینی به سمت ما ضربات 

رهبری هم فرمودند و روشن هم  .این مسئله اکتفا کرد صرفبه شودمیرا باز کنند. ن هاگرهمه بیایند مسئوالن و ه
 را برطرف کنیم. یمانهاضعفدر کنار این تحریم سنگین بیاییم باید مردم و مسئوالن هست که ما 

 اهاینشایسته نیست که ما شاهد احتکار و امثال  اصالا همکاری کنند. م است این است که مردم همراهی و مه آنچه
و  یطراحنظام و مسئوالن باید  ،از طرفی هم .این خیانت بزرگ به ملت در یک شرایط بسیار ویژه است .باشیم
اید انجام شود. هر تدبیری است ب تأمینپایین  قشر متوسط و خصوصاا این باشد که زندگی پایه مردم  شانیزیربرنامه

هم نظارت قوی اعمال شود. این  و گرانی کنترل و مهار شود و هایمتقشود. هم  تأمینزندگی  هاییهپابپذیرد تا 
  .ضرورت است

دم و تسهیل دسترسی مرمهار قیمت  ،گذارییمتقکمک کنند و هم مسئولین باید مردم  هستیم که هم یطیدر شراما 
نیست و باید کار  آمدنکه قابل کوتاه  تچیزی اس هااین خود قرار دهند. یهابرنامهبه نیازهای ضروری را سرلوحه 

 ،گذارییمتقل، . همراه با این کنترداردو همکاری خود مردم نیاز مدیریت جهادی  امر به تالش مضاعف،کرد و این 
 . نظارت و مواظبت نسبت به قیمت کاالهای اساسی باید مردم همراهی داشته باشند

اقتصادی  نگوناگو ایهفعالیتد کنیم و صنعت و کار و شغل ایجا حتماا که برویم به سمتی  در ضمن این اقدامات، باید
 و تسهیالتی اندداشته ییهاکمکو خدمات  کهاین ولو هابانک .است یوظیفه مهم هابانکوظیفه  توسعه یابد.
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د بیش از آن چیزی ننجام دها بایدامروز و در شرایط حاضر  آنچه،اما است همه در جای خودش محفوظو  اندداده
 .پذیردمیانجام است که 

 نماینده مستقل برای شهرستان میبدمطالبه . 0

ا د معرض ش قبالا که  طورهمان .انتخاباتی استان است هایحوزهموضوع دیگری که باید اینجا عرض کنم راجع به 
 چند نکته استوار است: و منطق ما بر م که بسیار سنجیده و پسندیده استمنطقی در میبد داری

 استان تعداد نمایندگان افزایش دو نماینده به عمومیطالبه م (1

زوده اخیر دو نماینده اف هایبحثطبق  ظاهراا  .نمایندگان و مجلس تالش کردند .افزوده شوداستان به باید دو نماینده 
. کندیمایش دو نماینده را مطالبه خاباتی افزانت هایحوزهعدالت  تأمین. این یک منطقی است که استان برای شودمی
ز چند باتی بعد اانتخا هایحوزهعدالت در  تأمینی برا است که افزایش دو نماینده ،کل استان و برای ا مطالبه اوللذ

 دهه یک ضرورت است.

 انتخاباتی هایحوزهمراعات عدالت در تقسیم لزوم  (2

که  ییمگومی. ما گوییمنمیخودمان  به خاطررا اضافه به یک شهر بزرگ نکنند. این را  یشهرهای با فاصله جمعیت
 هااین .جمعیت دارندنفر هزار  144باالی  اآلنو صد و میبد  94دود که در حهستند میبد و اردکان در استان دو شهر 

 یمقائل هست هاآنو احترامی که برای ارزش  ،عظمت ،شهرهای دیگر با همه بزرگی .شهرهای بزرگی هستند
 عدالتیبییک جمعیت باالتری دارد  ترکیب یک شهر با جمعیت کمتر با شهری که درکمتری دارند.  هایجمعیت

امکانش است ولی احتمالش کم است. شش  ،نماینده داشته باشد تواندمین القاعدهعلیبرای اینکه این شهر  .است
  .شودمیموجب تضییع حقشان  تربزرگبه یک شهر  هاآنهفت شهر عزیز ما هستند که الحاق 
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 در اگر دارای یک حوزه انتخاباتی شوند ممکن است هم دارند اندازههم تقریباا و  ِعدل هایجمعیتدو سه شهری که 
کنید  ترکیبر شتجمعیت بیشهر با  هکم را ب جمعیت شهر با وقتی. اما نماینده پیدا کند شهری انتخاباتی، هایرقابت

 .یک نوع ظلمی به آن شهری است که جمعیت کمتر دارد

او را  تربزرگ با یک شهر اشهمراهیولی تجربه نشان داده است که  شماریممیبسیار محترم  عزیزان تفت را واقعاا ما 
ستان به شهرهر شهر دیگری چه چه تفت و الحاق  گوییممیاین کار درستی نیست. فلذا و  کندمیاز نماینده محروم 

 لذا این را قبول نداریم.تضییع حق است ف تربزرگ

 به آننماینده مستقل  میبد برای تخصیص شرایط مساعد (3

بود  که کار مهمی ـ هابخش تأسیسالحاق ندوشن و  باو ست با جمعیت باالی صد هزار نفر شرایط میبد شرایطی ا
 ،فرهنگی صنعت و میراث همچنین .است ی وسیعییایتوسعه جغرافـ کنیم  و تشکرو انجام شد و باید از همه هم تقدیر 

ه شده در این مسیر برداشت حالتابهکه  از همه اقداماتی ضمن تقدیر و تشکر که این شهر دارد. هاییظرفیتتاریخی و 
داشته  دیگریشهر و منطقه  تعرضی به کهاینبدون اما  کنیممیدولت و همه تشکر  س،مجل ،حترماز نماینده م واست 
یک نماینده  تنهاییبهمعتقدند که میبد باید  که گفته شد یاادلهمردم میبد با  که کندمیت اقتضا عدال گوییممیباشیم 

 داشته باشد.

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
 یهادلخدایا  بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،الطاعة و 

قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا ما را به انوار 
یدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخش

توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و 
افتخار برسان، همه ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و بیرونی محافظت بفرما، آسیب
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ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

الت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشک
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی

کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان  یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات
ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
قبول ت محشور بفرما. ما را از گناهان همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را شهدا را با اولیای خود

بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر 
 )عج( ابالغ بفرما.

ِه الرَّ  َحٌد بْسِم اللَّ
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ  12ْحَمِن الرَّ
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