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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی 
 سّیما بقیة الله فی االرضین.القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین و ال 

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه و 1«َوأ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه  ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ

ِحیل ْقَوی 2َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوا، پارسایی، ترس و پرهیز از عذاب الهی و 

کنم. ها و دستورات خداوند و دوری از گناهان و معاصی و عزاداری راستین سفارش و دعوت میمل به فرمانع
 امیدواریم  خداوند درهای حکمت را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان پارسا و متقی قرار دهد.

 اجتماعی هایآسیبو  هاگسست
ماه مبارک رمضان طرح  هایخطبهی است که در حوی ادامه مباحثخواهیم کرد به ن عرضی که در این خطبه شروع

ای اسالم بر آنچهو  کندمیاجتماعی و مسائلی که سالمت و امنیت جامعه را تهدید  هایآسیب ،هاخطبهدر آن  کردیم.
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رض کردیم که و ارقام هم اشاره کردیم و ع آماربه  همان زمان. در کردیممیبیان  را تسمقرر فرموده ا هاآنپیشگیری 
 و عمده دهدمیاجتماعی را تشکیل  هایپروندهوجود دارد که بیشترین  دوازده جرم حدوددادگستری  هایپروندهدر 

است که در کشور وجود دارد. وظیفه  جرائماین  بر اساساین چندین میلیون پرونده قضایی که در کشور وجود دارد 
 ،کار برنامه ریزان به خودشان مربوط است دهیم.کاهش را  جرائماین  یریزبرنامه  و سازیفرهنگما این است که با 

 خشک کنیم.  آن را هایریشهآن را از بین برده  هایزمینهباید تالش کنیم که ما اما 

 مورد ابتالی جامعه جرائماهم . 1
 است: موارد ذیل عمدتا  د بوتشکیل شده  هاآنقضایی به خاطر  هایپروندهابتالی جامعه بود و که خیلی مورد  جرائمی

 توهین و تهدید دیگران .1
 سرقت اموال دیگران  .2
 در تصادفات  احتیاطیبی در مواردی مانند صدمه بدنیوارد کردن  .3
 ضرب و جرح عمدی .4
 افترا و تهمت .5
 تحصیل مال نامشروع .6
 تقّلب .7
 ملکی نسبت به دیگران هایمزاحمت .8
 اعتیاد .9

 تخریب اموال دیگران .10
 اختالفات خانوادگی و طالق .11
 تخلفات راهنمایی و رانندگی .12

ر زیادی د هایخسارتتشکیل داده   هادادگاهاجتماعی است که بیشترین پرونده را در  هایآسیب ازجملهاین موارد 
غصب و  ،تصرف در اموال دیگران به مسائل مالی،داریم که  مسئلهچند  موارددر میان این  .آوردمیجامعه به وجود 

 .پردازیممیاین بخش در چند خطبه  به که .گرددبرمی هااینامثال 
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 تگاهدسونده را در که بیشتری پر جرائمییعنی  .امنوشتهرا هم  آمارهای استان یزد .است طورهمیندر استان یزد هم 
 . هستند کشور و هم استان و به نحوی در شهرستان به وجود میاورد موارد باال قضایی

  جرائممقابله با  راهکارهای. 2
 به دو گونه باید عمل شود: جرائممقابله با این  برای

 الف. برخوردهای قهرآمیز و قانونی
 تما  حباشد و این برخوردها  هاآسیبمبرای از این  تواندنمی ایجامعههیچ  .برخوردهای انتظامی و قضایی الزم است

  ؛باید انجام پذیرد

 جرائمجهت کاهش  سازیفرهنگب. 
ش و تال به آن بپردازیماست این است که فرهنگی  هایدستگاهرسانه و  ،محراب، در مسجداما آنچه وظیفه ما و شما 

بسازیم  ایگونهبهدر این مجامع عمومی و فرهنگی  رااز خانواده تا مدرسه و محیط عمومی  کنیم تا فرهنگ جامعه
عه است و متصدیان فرهنگ با فرهنگ جامی که مرتبط مواردکاهش پیدا کند و این شدنی است. لذا  جرائم که این

وری طراحی را ط و تبیین مسائل سازیفرهنگ تبلیغات کشور، هایدستگاهو  رسانه ،دانشگاه ،علما یعنی روحانیون،
و   افتدیمد که این آمارها پایین بیاید. اختالفات خانوادگی، اعتیاد، اختالفات و دعواهایی که بین مردم اتفاق کنن

 تعدی به اموال دیگران کاهش یابد. طورهمین و شودمیموجب ضرب و جرح 
اجتماعی یک  هایآسیبو کاهش  سازیفرهنگ . برای اصالح جامعه،از این دو بال نیست نیازبی ایجامعههیچ 

ت و درستی عدالکه باید باشد؛ البته این برخورد باید با قاطعیت،  برخورد قانونی الزم است که عنصر و عاملی است
، یک بال دیگری دارد که همان کار فرهنگی است یعنی در خانهاین موضوع اما  .دهندالزم را انجام  و برخورد شدبا

عنایت خاص صورت  هاآنبرای حل این مسائل توجه شده به فضاهای فرهنگی و عمومی جامعه  مدرسه، مسجد،
 . گیردنمیجای دیگری را  هم کدامیچه پذیرد.

اهمیت بیشتری به آن داده شود. ما استان و روستاهایی با سابقه درخشان مذهبی  هایشهرستانباید در استان یزد، 
ت موجود اس اآلناز این موارد نبود یا خیلی خیلی کم بود. اما  یکیچهو شهرهای مذهبی هستیم که در چند دهه قبل 

به اعتیاد  هاآناست که نصف همین مواردی  هاآن جرائمو در خود این استان یزد باالی چهار هزار زندانی داریم که 
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بقیه هم در دیگر عناوینی که اشاره  .هستندهستند و بخشی هم بومی  غیربومیقاچاق مواد مخدر که از  .گرددبرمی
باید حساس باشیم که  هاخانوادهامعه و جفرهنگی و عموم  هایدستگاه. عرض من این است که گیردمیکردم جای 

حرف دارد و همان تقوایی که هر  هااینتماعی گرفته شود. اسالم راجع به همه اج هایآسیبجلوی این مفاسد و 
باید همه معطوف به این باشد که بخشی  شودمیو مجالس گفته  هاعزاداریو همان چیزی که در  شودمیجمعه بحث 

 از این مشکالت برطرف شده کاهش پیدا کند. 
و مجالسی که  هاعزاداریربیع اشاره کنم که اگر کسی عدد و رقم  ماه آغازدر پایان ماه محرم و صفر و در  جاهمین

دست بیاورد و این مجموعه به استان و شهرهای استان و میبد ما برگزار شده است  ،در دو ماه محرم و صفر در کشور
ر دار کمتدر طول سال هم به مق و سخنرانی و هیئات برگزار شد ، مداحی،که در قالب منبر مراسمیعظیم عزاداری و 

بپردازند و همه قرارشان  هاآسیبرا به این خود  هایبرنامهاز بخشی  کند که ریزیبرنامهطوری  ادامه خواهد داشت
خورد ردیگر هم ب جرائمبرخورد فرهنگی کنند و با همان  طالقخانوادگی و  با اختالفاتو که با اعتیاد  بر این باشد

 استان نمونه در این مسیر باشیم اگر اولویت بدهیم. توانیممیو  کندمیشک نکنید که کاهش پیدا  فرهنگی کنند

 جرائمبه اموال دیگران زمینه اکثر  توجهیبی. 3
پنج در حدود اگر مراجعه شود بعد هم ادامه خواهیم داد.  هایخطبهعرض کنیم در  ایجملهاز این مقدمه هم بگذرم  

 هیتوجبیمربوط به  دهندمی را تشکیلقضایی  هایپروندهکه  ائمیجرو  هاآسیباین دوازده عنوان از شش مورد از 
تحصیل  دیگری. سرقت و دزدی است دهدمییل کپرونده را تش بیشتریندومین موضوعی که  .است دیگرانبه اموال 

ا ی اداری هایدستگاهاموال عمومی و  حاال در ارتباطات میان افراد یا تجارت یا در ؛مال نامشروع و تقلب است
 و مزاحمت.  برداریکاله

 انواع اموال
 جرائم چند عنوان مهم در اینعمومی و دولتی. این به اموال یا است اموال خصوصی به یا  تعددی به اموال حال

 . گرددبرمیبه مسائل اموال دیگران استانی  طبعا  کشوری و  گانهدوازده
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هم باز جزء  هااین ؛دهدمیزکات ن یا پردازدنمیکسی خمس  مثال   آیدنمی جرائمدر  هاآنگناهان دیگری هم داریم که 
ه یا اینک شودمی توجهیبیمال عمومی  در حفظ کهاینهمانند  پذیردمییا چیزهایی که در ادارات انجام  .اموال است

 عمومی است.  المالبیت این جزء کندمی کاریکمکرده  توجهیبیدر اداره می دزد و  کهوقتی
ند همان رسدنمیبه دادگاه  که اما موارد زیادی هم است .کشدمیبه دادگاه  است که هاییآن ایمگفته که اریآمموارد و 

 رد گذاردنمیوقت مناسب  کسی که در اداره ؛کندمیحق دیگران را تصرف  درواقع دهدمیکسی که خمس و زکات ن
یا کارخانه یا صنعت را درست نگهداری  المالیتباموال . یا کندمیرا بدون وجه شرعی تصرف  المالبیتآن  واقع

 . کندمی در مال مردم تصرف نادرست درواقع کندمین
همین  که شودمیکیل شت آن برای همال نامشروع چند عنوان است که حقوقی است و شکایت  و پروند لذا تحصیل

 .دهدمی تشکیلرا  جرم نصف آن دوازده موارد
ت و سیا قابل شکایت نی که شکایتی ندارد شودمیوارد  هاخانهوع زیادی است که در اموال متعدد نامشر هاآنغیر 

  .شودمیو دشوارتر  ترسختیکار بسیار  شودمیوارد  انسان گیبین بنده و خدا است. وقتی مال حرام در زند
ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل : »فرمایدمییه شریفه آ

َ
ُکُلوا أ

ْ
بخش خصوصی و چه بخش  چه نابرای مال دیگر اسالم 4«َو ال َتأ

 برویفظ حریم مال دیگران مثل ناموس و آو بخش دولتی اهمیت و جایگاه قائل است و ح المالبیتعمومی و چه 
 هایناهم مالکیت خصوصی را قبول دارد و هم مالکیت عمومی و هم دولتی را. هر یک از  اسالماهمیت دارد.  دیگران

تصرف در مال دیگران همانند تصرف در صداق زن و ندادن اسالم روی جایگاه مهمی است. لذا  هم دارای احترام و
و خصوصی  کم چه نامالکیت و ارزش اموال دیگردر منطق اسالم  .حساس است تماما  کالن  هایاختالسحق وی تا 

ظ ید حفبا دارد که ارزش آن تأکید اسالماز جایگاه مهمی برخوردار است و  المالبیتو چه بسیار بزرگ و عمومی و 
جامعه در گرو این است که حرمت اموال دیگران و امالک آنان و نتایج کار و دستاورد رنج  آخرتشود. دین و دنیا و 

مبنای بسیاری از ابواب فقهی و اخالقی  .و زحمت دیگران رعایت شود. این اصل بسیار بسیار مهم در اسالم است
است. شما وقتی ابواب فقه  المالبیتمالکیت و حرمت اموال شخصی،عمومی و  اسالم حفظ و صیانت از مرزهای

رین بدت رسدمیدزدی و سرقت وقتی به امور مالی است. توجه اسالم به حدی است که  اشعمدهرا ورق بزنید بخش 
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 و غضبمال نامشروع  یلتحص ،اختالس زدی،ددیگری را شکسته است.  را مقرر کرده است چرا که حرز مالحدود 
قاطع  باید که قانون ها از مواردی استیناگنجد. همچنین میکه همه در این محور  اسالم است عناوین متعددی در

 . رسدمیو حوزه اموال عمومی  المالبیتجایی که به  خصوصا  و محکم برخورد کند 

 مال حرام باعث خرابی زندگی
( از پدران خود نقل السالمعلیهامام صادق ). ماندمیبعدی  هایخطبهو مابقی برای  خوانممیروایت را در پایان یک 

ْرَبٌع اَل َتْدُخُل َبْیتا  َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ ِإالَّ َخِرَب َو َلْم ُیْعَمْر :»فرمودند (صلی الله علیه و اله و سلم)یامبر خدا که پ فرمایدمی
َ
أ

ِرَقُة َو ُشْرُب الْ  َناُء ِباْلَبَرَکِة اْلِخَیاَنُة َو السَّ نخواهد  آبادوارد شد آن خانه  ایخانهچهار چیز است که اگر در  5«َخْمِر َو الزِّ
بعد شرب خمر و  یعنی خیانت و سرقت. گرددبرمیاول و دومش به همین روابط اجتماعی  .است یخرابخانه بود و

 ادآبخانه  وارد شود آن ایخانهانت در آن به خیو به اموال دیگران  توجهیبیارتکاب فواحشی مثل زنا. اگر دزدی و 
 این اوج احترامی است که اسالم برای افراد و حقوق اجتماعی قائل است. .نخواهد شد

 امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رعایت حقوق دیگران عنایت و کرامت بفرماید.

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَر بسم
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  6بِّ
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 خطبه دوم

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و بسم
ة فاطمة رنبّینا و حبیبنا أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاه

الزهراء و علی الحسن و 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 

 سة العباد و ارکان البالد وبن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک سا
ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم 

 اجمعین.

 توصیه به تقوا

َه َوْلَتْنُظْر » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
َمْت َنْفٌس َم یا أ ا َقدَّ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة 7«ِلَغٍد َواتَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ُدوْا َفِإ  8نهیه و َتَجهَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ  9نَّ َخْیَر الزَّ

                                            
 .18. سوره حشر، آیه 7
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -8
 .35وره مائده، آیه ـ س 9
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به پارسایی و تقوا و رعایت حقوق و فرامین الهی در همه زندگی سفارش  االولربیعماه  آغازهمه شما و خودم را در 
 کنم. و امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان مقرر بفرماید.و دعوت می

ي َطَلبا  فِ  َو »پارسایان در خطبه متقین برشمردند فرمودند: امیرالمؤمنین )ع( در ادامه اوصاف که برای متقین و 
جا  َعْن َطَمٍع  ی َو َتَحرُّ  ازجمله .خطبه تشریح و ترسیم شده است متقین در این هاینشانه 10«َحاَلٍل َو َنَشاطا  ِفي ُهد 

. از نمادهای استدر مسیر کسب روزی حالل این است که وی پارسایی  هاینشانهآنکه از عالئم انسان باتقوا و 
در زندگی در مسیر کسب روزی حالل قدم بردارد و مواظب باشد که حرام در زندگی این است که انسان متقی  مهم 

ی»حرامی به زندگی او راه پیدا نکند.  کشد کهمیمو را از ماست و او نفوذ نکند. دقت دارد  و  «َو َنَشاطا  ِفي ُهد 
یکی در لهو و لعب و گناه  ؟! نشاطناه نشاط داریم یا در راه خدا نشاط داریمنشاط او در هدایت است. آیا ما در گ

نشاط او در اطاعت و طاعت خدا است. طمع بر زندگی  مؤمندر اطاعت از خداوند است. انسان  است و دیگری
ای به براز تقوا فاصله دارد. این هم سه نشانه دیگری است که در این خط کارطمعاو چنگ نینداخته است انسان 

 است. خدایا به ما توفیق بده تقوا را در سطوح باال کسب کنیم. پارسا بیان شده هایانسان

 هامناسبت
 کنم:وار اشاره میموضوعاتی را فهرست

 دینی هایارزشی کمال عزاداری در سایه خدمت به بقیه. 1

ی میان ما برگزار شد. این توفیق الهی بود. برکاتبسیار باال در  باشکوهماه ربیع هستیم. دو ماه محرم و صفر  آغازما در 
و حل مشکالت اجتماعی دارد قابل وصف نیست. عزاداری امام حسین  سازیفرهنگکه عزاداری ساالر شهیدان در 

 هاعزاداریاست و هم در شعاع این  حدوحساببی هایثوابمعنوی و دارای  و یک امر عبادی ذاتا  هم  (السالمعلیه)
رزش مقدماتی و طریقی دارد. اصل اذاتی دارد و هم  ارزش . همشد ریزیپایهی گفرهن هایبرنامهسمات و مرا همهآن

  .مستحبات اسالمی و فقهی ما است ترینمهماز  (السالمعلیه) عزاداری و گریه و اقامه عزا برای ساالر شهیدان
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توجه کنیم و کمال عزاداری هم این است که در ید بابسیاری از مسائل دیگر را هم به  هاعزاداریدر این  کهاینضمن 
دینی در همه شئون اجتماعی باشد. خوب دو ما محرم و صفر سپری  سازیفرهنگدینی و  هایارزشبقیه آن  خدمِت 

د که کمک کردن هاییرسانهاهل منبر و تبلیغ و  ،همه مداحان ،هیئات ا از مردم عزیز، جوانان برومند،شد و باید اینج
سانی ه کتا این عزاداری توسعه پیدا کند و هم عمق پیدا کند و هم از خطاها و خرافات مبرا شود تشکر کرد. باید از هم

انشاء الله خداوند همه این  .تالش کردند تشکر کرد سازفرهنگو  گشاگره ،درست که برای اقامه عزای سالم،
متعدد وجود دارد که جشن و  هایمناسبتو  هاجشنه ربیع هم ماهی است که ما طبعا   .را قبول بفرماید هاعزاداری

نی ید هایجشنفرهنگی به مقوله  هایدستگاههیئات و  ،فلذا مساجد .شادمانی درست هم برای جامعه الزم است
یرد. قرار بگ باید مورد توجه هاجشنه در کفرهنگی  هایچارچوبو فرهنگی هم توجه پیدا کنند و البته با رعایت آن 

گیرد و همه ما از سوگواران واقعی ساالر شهیدان و خاندان عصمت و قرار  موردقبول هاعزاداریاین  امیدواریم
 طهارت قرار بگیریم.

 گرامیداشت هفته وقف. 2

یار بس باشیم. مقوله وقف یک مقوله داشته کوتاه به آن اشاره ان ماه صفر هفته وقف بود. در پای موضوع دیگر مناسبت
ا تالش ب مؤمنانکه امیر  یادمان باشد .قرار گرفته است تأکیدبسیار بزرگی است که در اسالم مورد  هایارزشمهم و از 

 همه را وقف کردند. و کردند  آبادچاه حفر کردند و باغاتی را  همهآن خودش

 گاه خودجایبهلزوم بازگشت موقوفات الف. 

است و  تاریخی دارریشهوقف در کشور و استان ما یک فرهنگ  مسئله تانهخوشبخوقف جایگاه واالیی دارد.  مسئله
. را باید توجه کنیمگذشته  هایوقف. اهمیت وقف و هم احیای شودمیبا وقف بسیاری از مشکالت فرهنگی هم حل 

 هااینغوت در دوره طا. زیادی است که هنوز احیاء نشده است هایوقفامی داریم که در کشور قو ار آمار متأسفانه
که  حساس باشند . مردم بایدکندمیاست اما کسی آن را احیا ن شانوقفی هایقبالهبعضی هنوز و ثبت شده است 

کم است باید  هاینااما  ،که چه تعداد وقف احیا شده است انددادههم به من  آماری .وقف است وقف الی قیام قیامت
و  آمارهم  اآلن متأسفانه. بازگردندهمه اوقاف به شرایط وقفی  شد ونبا ایشدهضایعم که دیگر وقف ی برسیجایبه
و باید برگردند. در دوره رضاخان و طاغوت قرارشان بر این بود که موقوفات  اندشدهقامی داریم از اوقافی که ضایع را
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 هایاهدستگاحتیاط کنند و مردم باید  .درآوردندملکی  صورتبهرا  هاآنهمه افتادند به جان موقوفات و  وبرود  از بین
 خود برگردند. جایبهمربوطه هم باید دقت کنند تا موقوفات 

 مراکز علمی سویبهلزوم ادامه جریان موقوفات جدید ب. 

در سال  مثال  که  اندنوشته ینجاا. در ادامه پیدا کند جریان ایجاد وقف جدید هم بایدموضوع دوم هم این است که 
ه که در دو سه هفت طورهمان .وقف باید بیشتر انجام شود و کم است هااینشده است ولی گذشته چقدر وقف ایجاد 

؛ برای نهادهای علمی سوق داده شود و مراکز هامقولهقبل در قم عرض کردم باید بخشی از وقف به سمت 
جوهات شرعی با و و مراکز علمی ما باید با کمک مردمیعلمیه.  هایحوزهانشگاه و بخصوص د ،وپرورشآموزش

 هایوحدیثحرفعلیرغم  شودمی هاحوزهکمک به نهاد  عنوانبه  آنچهعرض کنم  جاهمینو با موقوفات اداره شود. 
اما اگر این ارقام ناچیز هم بشود باید به خود  ،نسبت به دیگر مراکز چیزی نیست و رقم خیلی ناچیزی است زیاد،

 مردم برگردد. 

 وقف بهایاجارهداخت احتیاط بیشتر نسبت به پرج. 

اید ادا وقف ب قدست پایین نگیرند و ح قدرایننکته دیگر اینکه مردم در پرداخت اجاره وقف باید احتیاط کنند و 
باید با مردم تعامل خوب داشته باشند و رعایت مسئول  هایدستگاههم  طرفآنز ا .شودمیگاهی حق وقف ادا ن .شود

 فراوانی وجود دارد اهمیت دارد. هایدشواریدی امروز که اسخت اقتصدر این شرایط  مخصوصا  حال مردم 

 اوقاف اندرکاراندستتشکر از د. 

که در وقف فعال هستند امید توفیق  اشاره کردم برای همه کسانی هاآنکه به بخشی از  انددادهدوستان  گزارشی هم
 .ریمبردا تریجدی هایقدموقف بتوانیم  در حوزهشاء الله داریم و ان
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 انسجام امت اسالمی پیام تمدنی هفته وحدت. 3

ه وحدت نیاز مبرم دارد امروز جهان اسالم ب .که در پیش داریم هفته وحدت را باید گرامی بداریم آذردر ماه ربیع و ماه 
 هبباید پرهیز کرد. ما به اصول و مبانی مذ کندمی دارخدشهامت اسالمی را  و انسجامامی که وحدت دقو از هر ا

 هایریانجباید در مقابل  واقعا  اما  ،کنیمنمی ایتقیهبا تمام وجود اعتقاد داریم و در تبیین و اشاعه آن هم هیچ  خویش
 وحدت م تایو تالش کن یمجریان منحرف وهابیت موضع داشته باش خصوصا  شیعه و سنی هستند میان افراطی که در 

م دارد. امروز امت اسالم در بزرگ تمدنی برای امت اسال هفته وحدت یک پیام اسالمی حفظ شود. و انسجام
 به سمت درگیری و اختالفو مذاهب اسالمی شیعه و سنی را  زنندمیبه آن دامن  هادشمن، فات قرار گرفته استالاخت

تا در وسط این درگیری و اختالفات امت اسالمی را غارت کنند. ما در این شرایط حساس قرار  کنندمیتحریک 
داریم و مذاهب  که و مذهبیدینی   هایارزشبر  تأکیدضمن  قلمداد کنیم، البتهیم و مقوله وحدت را باید مهم دار

 هاآنمذاهب را از  هایویژگیهان اسالم با حمایت مستکبران عالم فعال است که ج . امروز جریانی دردارنداسالمی 
 مالکی و شافعی تمام و همه باید تکفیری افراطی ب حنفی،بگویند که مذاه خواهندمیتند وهابی  هایجریانبگیرند. 

تکفیر و تشدد و افراط در هر  کهاینضمن  .یده شود خالف آن اصول استچشوند. اینکه صبغه مذهب اسالمی بر
همه مهم است اما این ارزش  هاجشنو  مذهبی مایه گناه بزرگی است که امت اسالم را دچار تفرقه کند. مواعید

 مورد عنایت و توجه قرار بگیرد. وحدت باید

 هاتحریمکشور در برابر  کنندهبیمهروحیه بسیج . 4

هفته بسیج را در پیش داریم که امر مهمی است. ما در زمانی قرار داریم که نیاز به بسیج در همه شئون احساس 
در چهلمین سالگرد نظام ما  انددهآمو همه  اندآوردهاین شرایط خاص تحریم که برای ما پدید برای مقابله با . شودمی

 ایدب به روحیه بسیجی نیاز است و هاو برنامه هااداره، هاخانهحیه بسیجی داریم. در کاربه آن ضربه بزنند نیاز به رو
  شاءاللهان .مسنگین با روحیه بسیجی بایستیم و بر این مشکالت فائق بیایی هایتحریمبدانیم که در برابر 

 خوانیکتابتاب و لزوم رواج ک. 5

صحیح چه  خوانیکتابکرد که فرهنگ مطالعه درست و  تأکیدباید را باید گرامی داشت.  خوانیکتابو هفته کتاب 
ما  هایبچهتوسعه پیدا کند. جوانان و باید رواج دارد که معمول و متعارف و چه کتاب به شکل دیجیتال  هایکتاب
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گاهییش زاروزانه باید وقتی را برای مطالعه و اف اب شرایطی دارد و انتخ ه. البته مطالعخودشان اختصاص دهند هایآ
 مقاله و مجله درست را برگزید اما ضرورت اب،کت ،مشاوران و استادان خوب کتاب خیلی مهم است. باید با استفاده از

داشته  العهمطز یک ساعت پیدا کند. همه ما باید اهل مطالعه باشیم یعنی کسی نباید کمتر ا عمقکه این فرهنگ  دارد
 ،علمی هایحوزهحاال این مطالعات در  .دندر همه شرایط مطالعه کن سالکهنو  سالمیانباشد. همه دختر و پسر و 

کالت بسیاری از مش که معهاسطح فرهنگی ج باال رفتناجتماعی و  انشی و فنی است تا مسائل اخالقی، فرهنگی،د
ارائه خدمت  و مراکزی که برای هاخانهاب درست کتاب و فعال بودن کتابمطالعه درست و انتخ .کندمیرا حل 

همگان یک نگاه  خوانیکتابکتاب و  در هفته .امیدواریماست که باید توجه شود موارد مهمی است خوانیکتاب
 ما صنایع ودر مدارس  خصوصا  بیشتر  خوانیکتاببرای  تریدقیق ریزیبرنامه باشند وداشته  مسئلهجدیدی به این 

 .صورت پذیرد

 در رونق اقتصاد و فرهنگ کشور دستیصنایعنقش مهم . 6

در فرهنگ جامعه اقتصاد و هم  در هم و فرهنگی نقش مهمی دستیصنایع .در بحث زیلو انجام شده است اقداماتی 
 ختهآمیما هم بسیار خوب و صنایعی که با فرهنگ بومی و دینی  دستیصنایعن دارد. کشور ما مهدی است که در آ

زیلو یکی از نمادهای مهم فرهنگی است که است.  طورهمینو در شهر ما هم  .در این استانوجود داردشده است 
نت از همه کسانی که برای صیا مباید تشکر کن جاهمین رداشته باشد. د صادراتهم اشتغال ایجاد کند و  تواندمیهم 

ه دهه ه در طول دو سک طورهمانامیدواریم  .ثبت آن زحمت کشیدند و برایزیلو تالش کردند  خصوصا   دستیصنایع
ز ا صادرات و حمایت ،بندیبسته ،آموزش ، طراحی،بارها گفته شده است ما باید صنایعی مانند زیلو را از تولید

 جای ستا اقداماتی که شده .از لحاظ بیمه و تسهیالت مورد توجه باشد شوندمیعزیزانی که در این قلمرو وارد 
 تواندمیار مهم است و هم ز لحاظ بهداشتی و طبی هم بسیا که زیلو خصوصا   ؛تشکر دارد اما هنوز هم کم است

 .که با مسائل فرهنگی مانند نماز هم گره خورده است ویژهبهاشتغال ایجاد کند 

 از تصادفات  رفتبرونلزوم توجه به اتخاذ راهکار برای . 7

و هم از  که هم از استان آماری .است تصادفات مسئله کنممیو باز اشاره  امکردهه موضوع دیگری که به آن اشار
 :کنممیرا عرض  . نکاتی از آنمتعدد است اندفرستاده برای من شهرستان
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 رعایت مقررات مرهوننصف شدن تصادفات 

در  اندداده آماره به من ن طوری کآ .خوبی برداشته شده است هایقدمبرای کنترل تصادفات  در طول این چند سال
نصف شده است در  تقریبا   96داشتیم و این رقم در سال  در کشورهزار نفر تلفات و متوفیان تصادفی  28ما  84سال 

نقلیه بیش از سه برابر شده است. خوب این فرهنگ مردم است و رعایت قوانین و کنترلی که  وسایلحالی که 
ر دا ز تصادفات را و تقدیر نمود. به همین نسبت  ز این جهت باید تشکر کردا دهندمیانجام  انتظامی هایدستگاه

و صدمات  هاجراحت مالی، هایخسارتاشاره کنم مقوله تصادف و  ینجااباید در  آنچهاستان و شهرستان داریم. 
 .رده شودهم شمو مشکالتی که در پی دارد باید م شودپیدا میکه  هاییفوتی خصوصا  و  شودمیکه ایجاد  است بدنی

رعایت کنند.  و رانندگیدر راهنمایی  ازجمله جاهمهقوانین و مقررات را در  باید فرهنگ جامعه ما فرهنگی باشد که
ا عدم ی رانندگی توجه کافی نباشد یندر حنکه . ایشودمیو تصادفات گرفته  هاخسارتاز  صورت جلوی خیلی یندر ا

 یهاخسارتکه موجب  نمایی و رانندگی و عدم رعایت ضوابط قانونیدر حوزه راه و حقوق دیگران رعایت حق تقدم
 توجه کنند. . باید به همه این مواردشودمیزیادی 

 تروریسمدر قبال  المللیبینجامعه  دوگانهاقدام محکومیت . 8

 ال انجامدر ح هاآمریکاییو  هااسرائیلیعود با پشتیبانی س آلکه توسط  جرائمیعرایضم مسائل یمن و  آخرنکته 
 یهاغربییعنی این  ؛ن چشم بسته استدنیا بر آ بینیممیاست که  یاآزاردهندهیزهای عجیب و چ هاایناست. 

است  پول و پیشرفت اقتصادی خودشاندرامدها،  مستکبر و دولتمردان جنایتکار نگاهشان به هایآمریکاییمتبختر و 
 .دبه منافع خود برسن هاآنبکشند تا  آتشاسالم را به  تا دنیای گذارندمیرا باز  مزدورانشانو به همین خاطر دست 

 تسلیم این قلدرهای اندگذاشته آشکارا صورتبه اآلنل زمانی پنهانی و که دست در دست اسرائی هایینادان این
 . اندافتادهو به جان مردم منطقه  اندشدهجهانی 

ا آن را در عراق و منطقه حل کرده و ب یسمتروراست و مشکل  ایستادهایرانی که در برابر تروریسم  جیب استخیلی ع
ه در یمن سعودی ک آلو  گرفته است امریکا قرارو  المللیبینظالمانه  هایتحریم ترینعجیبمبارزه کرده است تحت 

 .مردم و جامعه یمن روا داشتند به کودکان، هاییستمو  هاظلمو چه  در این چند سال چقدر جنایت کردند بینیممی
 اسرائیلی ؛است هاآنزیر سایه حمایت  کندمیو فکر تروریستی تولید  کندمیجنایت  ،کشدمی طورآنسعودی که  آل

 هایملتو  هادولتاست و  هاآنمردم را غصب کرده است تحت حمایت  هایسرزمینکه دارای سالح اتمی است و 
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ق ستم جهانی را بشناسیم و هم قدرت مقاومت الزم است این است که عم آنچه .است هاآنق هم تحت جنایت ِح مُ 
در باید تا رمق مقامت را از جبهه مقاومت و ایران بگیرند. ما  اندآمدهامروز  .در خودمان حفظ کنیمرا  هاآن برابردر 

 هابعضیچون گاهی  ؛کنندمیکاری  کسانی هستند و چه چه نادرون خودمان هم متحد باشیم و هم بفهمیم که دشمن
غلط است و نباید  هاینا .دانندمییا نجات خودشان را در لبخند آنان  زنندمییا خودشان را به نفهمی  فهمندنمییا 

ما باید به اسالم برگردیم و به انقالب و بر مقاومت  .ما باشد هایجناحچنین تفکری در بین مسئوالن ما و جامعه و 
 ایستادگی به فضل خدا بر همه این دشمنان پیروز خواهیم شد. کنیم و بدانیم که با مقاومت و تأکیددر برابر دشمن 

 )تکبیر(

 دعا

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

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

عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و توبه، انابه و 
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه  هاآسیببیرونی محافظت بفرما، 

یژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، ومخاطرات 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

برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه 

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارالهیو 

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

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
را قبول ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما  همهآنشهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناه
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بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر 
 )عج( ابالغ بفرما.

 بسم
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  11َحٌد الله الرَّ
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