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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 و نستغفره بسم

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

 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

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوا، پارسایی، محاسبه و مراقبه نفس، دوری 
کنم. امیدواریم خداوند به همه ما های زندگی سفارش و دعوت میها در همه شئون و ساحتگناهان و آلودگی از

 های عمر برای کسب تقوا و صعود در مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرماید.برداری از فرصتتوفیق بهره

 پیشین باحثمیادآوری 
 ترینندهوپرگی اجتماعی و اقتصادی بود. عرض کردیم یکی از پر بحث ما در مورد رعایت حقوق مالی دیگران در زند

ماعی بزرگ اجت هایآسیبمسائل در دستگاه قضایی و یکی از اختالفات وسیع و یکی از مسائل مهم اجتماعی و از 
پنهان و  هایدزدیظاهری و آشکار و  هایشکلتعدی به حقوق دیگران و اموال آنان است. این غصب و دزدی در 

 زیادی با آن مواجه هستیم. نسبتا   طوربهاجتماعی است که ما  هایآسیبدر اموال دیگران یکی از  تصرف
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ما در  .کرده استبسیار زیادی  تأکیدنسبت به اموال دیگران  ازجملهدارد و  زیادی تأکیداسالم بر حقوق الناس 
ه بلیغ و جدی دارد ک تأکیداته اسالم چه متعددی ذکر کردیم و دیدیم ک هاینمونهقبل از آیات و روایات  هایخطبه

 طورهمانمسلمانان حقوق مالی دیگران را رعایت کنند و اموال دیگران را محترم بشمارند و باید در جامعه اسالمی 
 و انسانگران هم دارای اهمیت است مال دی دارای حرمت و اهمیت است هاآندیگر و ابروی  هایانسانکه جان 

 اقدام کند.  شدهحسابدقیق و بسیار باید گران برای تصرف در اموال دی

 جواز تصرف در اموال دیگران هایراه الف(
یات و روایاتی را در مباحث گذشته مالحظه کردید. رسیدیم به اینجا که تصرف در اموال دیگران باید یکی از این آ

و  ال وی دارای احترام استد این اموچهار مسیر را طی کند. اینکه کسی از راه مشروع دارای اموال و امالکی ش
 .به آن تعدی کند تواندنمیخط قرمز الهی است. کسی  هاآنتصرف در 

 هایدیدزو گاهی است که  کندمیدزدی  رسما  در قالب دزدی ببینید که کسی  باریکشما تعدی به اموال دیگران را 
آن معنای مصطلح به شمار و دزدی به  بردمیبهره  هاآنو از  کندمینهان و مخفی داریم که در اموال دیگران تصرف پ

 عنوانبه. اموال دیگران است غصب و تصرف در واقعا  اما  ،حد بر آن جاری شود نیستو از نوع دزدی که  رودنمی
 تعدی مترسانتیچند  اندازهبهدر زمین کشاورزی همسایه خودش ولو  ،کسی صداق و مهریه همسرش را ندهد نمونه

ه برای اداره بگذارد یا کاری کبرای باید  کهوقتی ،تصرف کندولو کم لی و بانکی کسی در حساب ما ،و تصرف کند
نوعی و به شکلی در حال آوردن اموال دیگران در پرونده  هااینکمتر انجام دهد در همه  انجام دهدکارخانه باید 

 گناه است هرچند آن را دزدی لحاظ نکنند. هااینخودش است و همه 
 مهم دارد:ر اموال دیگران چهار راه اصلی و تصرف دعرض کردم  قبال  که  طورهمان

 باحه تصرفاذن و اجازه و ا. 1
ئ  اْمرِ  َماُل  اَل َیِحُل »امتیاز و ملک او تصرفی کرده استفاده کنید .  کسی خودش اجازه دهد که در اموال، ماشین،

 مگر اینکه اجازه و رضایت دهد.  کند مال کسی تصرف حالل نیست در 4«ُمْسِلم  ِإالَّ َعْن ِطیِب َنْفِسهِ 
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 . توافق2
. هااینوارد شود. پیمان و عقد مالی منعقد کند در قالب خرید و فروش و اجاره و امثال  ایمعاملهدر یک عقد و  

 در مال دیگری تصرف کند. تواندمیها عقد وجود دارد که با آن توافق انسان دهدر نظام فقهی و حقوقی 

 رعیحکم ش بر اساس. 3
اولی باشد. ارث و چیزهایی از این قبیل که خداوند اجازه داده است که مالی به دیگری  یک حکم شرعی و قانون
که مالی از مورث به ت وجود دارد بلکه یک قانون الهی اس ایمعاملهو نه  خواهدمیواگذار شود. در ارث نه اذن 

 .شودمیوارثان منتقل 

 قوانین حکومتی بر اساس. 4
 ،کنندمیره مصادباشد آن را حتکار کرده اگر شخصی اوالیی و حکومتی باشد که در مال کسی تصرف کنند. قانون 

 یومتن حکو گاهی است که مال طرف است اما قانو گردانندبرمیحاال یا مال او نیست و  گیرندمیخیانتی کرده از او 
 . برگرددباید مصادره شود و  گویدمیو والیی 

در قالب  کهاینمگر  آیدمیر . هر تصرفی در اموال دیگران تعدی، غصب و حرام به شمامهم استاین چهار راه 
 شودمی هاییعقوبتیکی از این چهار روش قرار بگیرد. در غیر این صورت هر تصرفی که انجام پذیرد مواجه با انواع 

ل مشروع دیگران محیط اجتماعی همه ما ما که اشاره خواهم کرد. اگر فرهنگ ما بر آن باشد که در کارخانه و اداره و
وردار برخ اقتصادیعه از یک امنیت و جام شودمیقضایی جمع  هایپروندهبساط بخش زیادی از  را محترم بشماریم

ما اگر امنیت اقتصادی بخواهیم یک پایه آن این است که اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محترم شمرده  .شودمی
 فقط از طریق یکی از آن چهار وجود دارد. امکان تصرف در اموال دیگران راه  بیان شد که شود و

 انواع اموال دیگرانب( 
 اموال دیگران دو نوع است: کنیممی تأکیدهم  اآلناشاره شد و  قبال  نکته دیگری که 

 اموال شخصی -1
 ؛را دارد ذلکامثالسهام  و  ،منزل ل، حساب بانکی،مال اشخاص معینی است و ما
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 المالبیت -2
بیشتر است. کسانی که در اموال  قطعا  در این دومی گناه و معصیت آن  .است المالبیتگاهی هم اموال عمومی و 

ار بسی هایعذاباستفاده کنند مواجه با  هاآنبه غیر وجه صحیح و شرعی از و تصرف کنند  المالبیتعمومی و 
یست بلکه مال عموم جامعه و نظام اسالمی است و چون این اموال عمومی مال یک نفر ن ،د شدنخواه تریسنگین

 دارد. تریسنگینتصرف در آن معاقبه و مواخذه 
که فرهنگمان باید طوری باشد که این قوانین شرعی را توجه کنیم.  م این استرا در قوانین داریم اما مه هااینهمه 

 این یک بحث مهمی بود که بارها عرض کردیم.

 در رابطه با حقوق مالی ابواب فقهی سومیکبیش از ج( 
ابواب فقهی ما در مورد اموال است  سومیککنم که در خطبه قبل عرض کردم که حداقل  یادآوریاین جمله را هم 

 هایابکتابواب و  سومیکاهمیت دارد که بیش از  قدرآندی و مالی در جامه اصمال و تنظیم روابط اقت مسئلهعنی ی
ل مسائ و در ارتباط با کتاب و ابواب اصلی فقه ما پیرامون 22عرض کردم بیش از  .فقهی ما پیرامون مسائل مالی است

فقه ما  سومیکبیش از  ،اهمیت دارد یعنی غیر از آن همه آیات و روایات و اخالقیات قدرایناست. اموال دیگران  
که  ستمالی در ارتباط اائل مسائل مالی و رعایت قوانین مالی ارتباط مستقیم دارد. بقیه فقه همه در مسبا مستقیم 
  .دهدمیرا نشان  مسئلهاهمیت 

 ال دیگرانوماآثار غصب و تصرف عدوانی در 
که تصرف نامشروع در اموال دیگران کند چه در خانه و چه اداره و  قدمی برداشتاگر خدای نکرده اگر کسی  حال

مهم در  مسئلهکند. در این جا چند عمومی. به یک شکلی بخواهد تصرف در اموال دیگران  هایمحیطکارخانه و 
 چند حکم داریم.فقه است. به تعبیر فقهی در اینجا 

 تصرف غاصبانه بودن مؤکدرام ح -1
در اموال اشخاص حقیقی و چه اموال اشخاص عمومی و حقوقی چه اولین حکم قاطع فقهی این بود که تصرف  

 نون دربیاید.مگر اینکه در چارچوب آن چهار قا است مؤکد ارد و حرمت آنحرمت د
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 ضامن بودن کسی که تصرف کرده -2
ست ظف اوم مؤکدا  و  شکبیشد  المالبیتدم و جامعه و سی خدای ناکرده مبتال به غصب و تعدی به اموال مرکاگر 

توبه او به این است که آن مال را با همه مالحظات فقهی برگرداند و البته از خدا طلب  و که از نظر شرعی توبه کند
ت  او ضامن اس ه باشداگر هم همه آن اموال تلف شد آن مال را برگرداند.  هک ستااین  هب توبه حقیقی اولذا فو کند. ع

 است.  آمدهدر فقه  جزئیاتشو باید تاوان آن را بپردازد که 
  .یک گناه کبیره استاست که اقدام به تصرف در اموال دیگران  این اسالمقاطع و محکم حکم  اوال  پس 
و هر  ه آن آن ب به صاحب حق برگردانید و ماندنش اگر این گناه را مرتکب شدید باید بالفاصله حق را فرمایدمیبعد 

گر مالی را دزدید و غصب کرد نیست که بگوییم ا طوراین. شودمیبر گناه شما افزوده  دهیدمیکه شما ادامه لحظه 
ام برگرداند. یک گناه انج فورا  باید  ال گناه کردن است ودر ح دهدمیکه ادامه  یک گناه کرده است بلکه آن به آن تنها
است که این مال را  مأمورآن  و هرهم گناه روی گناه است  ادامه غصب و تصرف در حقوق دیگران ه است بلکهنداد
ش تبجای آن مثل یا قیم و بایدن است ضام قطعا  ین خارج شود و اگر آن مال را از بین برده باشد اند و از این دِ دربرگ

 را بدهد.

 در پی داشتن مجازات دنیوی و اخروی -3

دیگران کرد مجازاتی دارد که بخشی از آن مجازات اخروی  اموالنکته دیگر هم این است که اگر کسی تصرف در 
ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطل». رودمیو تا قیامت و جهنم  شودمی آغازاست که از لحظه مرگ 

َ
ُکُلوا أ

ْ
یک  عنوانبه 5«َو ال َتأ

 .آوردمیبه دنبال  را از لحظه احتضار به بعدء گناه کبیره که انواع آثار سو

 هم است و در متن قرآندر دنیا هم با یک شرایطی اگر سرقت شد حد دارد که قطع ید است و قانون محکم اسالم 
ین جزایی و احکام قضایی است. در یک سطوحی هم تعزیراتی دارد که احکام والیی است و در قوان آمدهحد سرقت 

 شده است.  تعیینما هم وارد شده است که تعزیرات قطع دست نیست اما چیزهای دیگری برای مجازات 
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 مبتال به آثار وضعی آن در زندگی  -4
 دارد.  هاانسانزندگی  ، آثار وضعی هم درعالوه بر این دو نوع مجازات

روایاتش هم که اعمال او مقبول نخواهد شد  .بنددبرمیرخت در اموال دیگران  غاصب و متعدیبرکت از زندگی 
 اشگیزنداز شرایط نماز و خیلی از عبادات این است که لباس و مکانش غصبی نباشد و اگر غصب در  .خوانده شد

 آمد یا اشکال اولیه شرعی دارد یا الاقل مقبول نیست. 

 نابودگر انسجام اجتماعی -5
که در آن تعدی و دزدی به حقوق و اموال دیگران باشد این  ایجامعهرد. غصب اثر مخرب در روابط اجتماعی دا

 جامعه منسجم نخواهد بود.
بولی ع از قمان ثالثا   ؛حد و تعزیر دارددر همین دنیا  ثانیا   ؛مجازات اخروی دارد اوال  بنابراین تعدی به حقوق دیگران 

انسجام روابط اجتماعی را از بین  خامسا  و  آوردمیثار منفی در کل زندگی ما آ رابعه ؛شودمیسایر اعمال انسان 
 .بردمی

 .آوردمیبه بار نوع آثار سوء و ویرانگری است که غصب این پنج  
نج پ حقوق دیگران قرار نگیریم که بههمه ما باید دقت کنیم تا در این چاه ویل و تعدی به  .کوچک و بزرگ هم ندارد

 آن مبتال نشویم.اثر ویرانگر  نوع
به همه ما توفیق عنایت بفرما تا قوانین تو را رعایت کنیم تا زندگی خودمان را در همه شئون و مسائل مالی با خدایا 

 مقررات تو هماهنگ کنیم.
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َش بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر اِنَئَك ُهَو االله الرَّ

َ
 6ْْل
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 خطبه دوم 

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا بسم
حسن ل:أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی ا

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 بن علی و الخلف القائم المنتظر 

و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة  حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد
 النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه ِعَبا 7«یا أ َد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  8ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  9َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

الهی  یپارسایی، پرهیزگاری و رعایت تقواخودم را به نمازگزاران عزیز و  ،بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی
 و امیرالمؤمنین )ع( در خطبه متقین در ادامه توصیه  کنم.در همه شئون و احوال زندگی توصیه، دعوت و سفارش می

 ِفیَما َتْکَرُه ْفُسهُ ِإِن اْسَتْصَعَبْت َعَلْیِه نَ : »که بینیممیپارسا و پرهیزگار این جمله را  هایانسانموالیمان از  هایتوصیف
سرکش شیطانی در درون خود مبارزه  هاینغمهانسان همواره باید با هواهای نفس و  12«َلْم ُیْعِطَها ُسْؤَلَها ِفیَما ُتِحب

قوا انسان با ت .کندمیشیطانی همیشه سرکشی  هایآتششهوت و غضب و  هایشعلهو نفس ما  درون وجودکند. در 

                                            
 191سوره توبه، آیه  - 7
 021، ص 232البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -8
 .03ـ سوره مائده، آیه  9

 033، ص 190البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج - 12
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اه قطع شود سپ ایلحظهر گال محاسبه و مراقبه درون است. این محاسبه و مراقبه درونی اکسی است که دائم در ح
 و تکالیفانسان وارد  کهوقتیو ما را به گناه و معصیت واخواهد داشت. فلذا  آوردشیطان به انسان هجوم خواهد 

ابل آن انجام وظیفه و تکلیف . در مقکندمیس شیطانی مقاومت در بسیاری از موارد نف شودمیخود انجام وظایف 
با یک عنصر مهم شیطانی در ذهن و  کندمیضمن اینکه فطرت ما را همراهی  ا  غالباجتماعی و خانوادگی  ،فردی

انسان که ما به سمت خیرات حرکت کنیم. فلذا وقتی  گذاردنمییک عاملی در درون  .درونمان مواجه هستیم
و مانع حرکت او به  کندمیست نفس شیطانی مقاومت ف نفس اوخیری انجام دهد که برخالیک اقدام  خواهدمی

در محاسباتت دقیق باشد همیشه یک عامل مزاحم در درون ما و شما جلوی  فرمایدمیامام . شودمیسمت خیرات 
هم مقاومت کنی. در واقع  تو مواظب باش تا شویدمیعامل مواجه  . شما وقتی با اینگیردمیانجام کارهای نیک را 

کسی  عنوانبهکسی که دارای فطرت الهی است با خود تو  عنوانبهینجا یک کشمکش و جنگ و کارزاری میان تو ا
تو  دکنمیبه سمت خیرات بروی او مقاومت  خواهیمیبرقرار است. تو وقتی  کندمیکه شیطان در درون او تصرف 

جهنم و آلودگی دعوت کند تو هم مقاومت کن.   تو را به شر و خواهدمیهم اینجا مقاومتی داشته باش که وقتی او 
 نی وواو قوه شه شیطانی هاینغمه. سازمقاومبیان بفرماید که شما هم خود را  خواهدمیهم با این بیان  امیرالمؤمنین
و هم که ت فرمایدمیامام  .این مرزهای شیطانی را طی کنبه حقوق دیگران تعدی کن و که  گویدمیغضبیه به ما 

به این باشد که در برابر این وساوس مقاومت کنی. عنصر مقاومت فلز وجود ما را عیار سنگین و نشکنی  تالشت
 .ودگی تسلیم این موج شیطان و صداهای نفسانی نشک فلز نشکن و باالیی باشد که به ساددم باید یآوجود  .کندمی

 درون و برون عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق مقاومت در برابر شیاطین

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میفهرسترا  هاییو مناسبت ضوعاتوم
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 زن نمونه تجّسم یافته در وجود فاطمه زهرا )س(  -1

و به همه  داریممی. روز زن و مادر را گرامی کنممیرا تبریک و تهنیت عرض  (علیها اللهسالم)میالد حضرت زهرا 
و  کنممیتبریک عرض علیها(  اللهسالم)دختران عزیز و پیروان راه حضرت زهرا مادران و  زنان، ویژهبهشما و 

رار ق موردتوجهدر زندگی اجتماعی و خانوادگی ما  (علیهّن  اللهسالم)امیدواریم که الگوی فاطمه و خدیجه و زینب 
. جهان امروز کندمی تأمینا گیرد. ما الگوهایی از این دست در تاریخمان داریم که همه سعادت زنان و مردان عالم ر

ویرانگر خانواده قرار گرفته  هایموجاز این الگوی متعالی زن و خانواده فاصله گرفته است در  کهاین به خاطرهم 
م مجّس علیها(  اللهسالم)اخالق، خانواده و جامعه در این الگوی متعالی فاطمه زهرا  واالی زن در علم،است. نقش 

خانواده بازگشت به این الگو است. این جمله که  مسئلهدر  ازجملهالت جهان امروز مشک حلراهد است. و مجّس 
م خانواده و زن هرگز نباید منفعل باشی مسئلهاست. ما در  ایحکیمانهبسیار جمله  کنندمی تأکیدرهبری معظم بارها 

وز و اید طلبکار دنیای امرب عکسبهو مرعوب این سبک زندگی غلط و الگوهای شهوانی و شیطانی غرب باشیم. ما 
ی م معنوی و معرفتو موجب آن شد که زن از آن مقا آوردغرب امروز باشیم که الگوهایی در زندگی بشر  تمدن انحرافی
و هر  مان. این مصیبت بزرگ برای زن مسلو کاالی جنسی در بازار عرضه شود یک شئ عنوانبهزن  سقوط کند و

 هایآزادی ،شیطانی شود و به بهانه آزادی هایخواستهتبلیغات شهوانی شود و ابزار زن پاک در عالم است که زن ابزار 
 راه غلطی است که نتیجه آن قطعا  فت بزرگ درونی او را ضایع کردند. این راهی که غرب ر هایارزشمعنوی و 

. ما الگوهای شهوانی بر فضای زندگی دختران و جوانان در غرب شده است هایارزشفروپاشی خانواده و حاکمیت 
 .را حیا کنیم هاآنبزرگی داریم که باید 

زن یک عنصر شریف و متعالی  .هم غلط است هاآنهم در جهان اسالم داشتیم که  ایمتحجرانهغلط و  هایراهالبته  
ه کاما نه به این قیمت  های او پاسخ گفتاست و یک پایه مهم در اداره جامعه است که باید به او بها داد و به نیاز

این خطر بزرگی است که هم بانوان خود باید پیشگام  .متعالی اسالمی را از او بگیریم هایارزشحجاب و عفاف و 
و جامعه  هاآنکنار رود  هاارزشاین متعالی باشند که اگر  هایارزش و هم مدافع احقاق حقوق مشروع خود باشند

 بگیریم.  علیها( اللهسالم) ز فاطمه زهرا. این الگویی است که ما باید اکنندمیط را در منجالب سقو
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ب و در انقال انزن سالم پیشگام احیای مقام زن شد.البته اینجا باید گفته شود که نظام جمهوری اسالمی در جهان ا
 هایدروازهامروز هم همه  .آفریدندهمه افتخار  و آن گوناگون علمی و معنوی پیش رفتند هایعرصهدفاع مقدس و در 

عفاف و حجاب  و اصالت خانواده  هایارزشبر باید زن گشوده است اما  عرفتی در انقالب اسالمی به رویلمی و مع
ان ما هم برای سالمت و تحصیل  و ورزششان نیازهایی دارند ترالبته دخ. نباید از میان برداشته شود هاآنکرد و  تأکید

ان شود که باید جبر است هاییکاستینه هنوز هم برخی از د و در این زمینبه آن توجه کن باید و جامعه اسالمیکه نظام 
 توجه شود. هاآنبه  هاریزیبرنامهکه امیدواریم در 

 )ره( مؤمن اللهآیتتسلیت به مناسبت ارتحال  -2

که از ارکان فقهی و علمی حوزه قم  مؤمن اللهآیتحضرت  مقامعالیارتحال فقیه  کنممیهمین جا تسلیت عرض 
انقالب و نظام داشتند که برای  هایعرصهانقالب و قبل از انقالب در  هایسالندی در طول بودند و از جایگاه بل

برای همه درگذشتگان و تازه درگذشتگان و درگذشتگان از این  کنیممیعلو درجات داریم و تقدیم  یشان هم طلبا
 صلواتی بر محمد و آل محمد.  مقامعالیجمع و شهدا و این عالم 

 بهمن 22انقالبی مردم در راهپیمایی  قدردانی از حضور -3

 22م سالمی و راهپیمایی عظیاوظیفه ما است که حضور پرشکوه ملت در چهلمین سالگرد انقالب  طبعا  در نکته سوم 
گاهی ،حکمتدا را شاکر باشیم و هم این هوش، هم باید خ .بستاییمرا بهمن  اید این ملت را ب نظیربیو بصیرت  آ

ی گران کهدرحالی ،درحالی که تحریم است ،باریدمیباران  کهدرحالیشهر و هزاران روستا  ستود. ملت ما در صدها
 هامیلیونگوناگون مواجه هستیم راه انقالب اسالمی را تشخیص داد. ملت ما و  هایسختیبا ما  کهدرحالیو است 

گاهانسان فداکار و هوشمند و  م ملت این فه .کوه این ملت را بشکنندتا ش اندآمدهعالم  هایقدرتدانستند که همه  آ
شهرها و روستاهای آن شاهد در  ،. ما در استان یزدآفریدبهمن این حماسه بزرگ را  22و در  آوردخود را به صحنه 

در شهر میبد هم به فضل الهی گرچه من امسال توفیق نداشتم در  .حضور چشمگیرتر و افزایش حضور بودیم
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درصد در سراسر  22فضل الهی ما شاهد افزایش جمعیت به لحاظ کمی از ده تا  محضرتان درک فیض کنم اما به
 .که این همه جای تقدیر است ندکشور بودیم و از لحاظ کیفیت نسل نو و جوان و نوجوان حضور باشکوهی داشت

ریم به امیدواکرده است که  ترسنگینرا از مشکالت ملت  گشاییگرهالبته وظیفه مسئوالن و همه ما در قدردانی و  
ظام اله ننشان دادن خدمات چهل سو  هانمایشگاهبرپایی  ویژه از طوربهحل این مشکالت توجه بیشتری شود. من 

 توفیق روزافزون دارم. آرزویو برای همه عزیزان  کنممیو ادارات تشکر  هاارگان اسالمی توسط نهادها،

 نیز در این زمینه عرض کنم: اینکتهچند 

 ه اقدامات جهادی مسئوالن در حل مشکالتنیاز شدید ب. 1-3

د کرده است ما باید همانند گذشته بر جام همه مشکالتی که دنیا برای ما ایعلیرغ رودمیظاری که از مسئوالن انت
در  و تو کنترل و مراقبت بیشتر اس ترجدیگرانی نیازمند تدبیرهای  مسئلهامروز  .کنیم تأکیدعنصر ملی و داخلی 

ئوالن محترم کمر همت را ببندند و وارد یک کار مجاهدتی و مقاومتی شوند و به مسنیست. باید  حد موجود کافی
که در جریان بازار اتفاق افتاده  هاییگرانیرا در دسترس مردم قرار دهند و هم با  ضروریشکل جهادی هم کاالهای 

را  یضروربه کاالهای را وسط به پایین است مبارزه کنند و تنظیم بازار و دسترسی مردم و محرومان و قشرهای مت
 .قاطع و منجز مسئوالن در سطوح یک شهر و استان و کشور است هاین وظیف در اولویت کاری خود قرار دهند.

بوده اقدام کنند و همه مردم انتظار  تاکنونکه این اقداماتی امیدواریم مسئوالن ما با یک حرکت جهادی و بیش از 
یم. عبور کن آمدهبه وجود  هایبحراناین  تا ازمردم هم کمک کنند  در این زمینه اقدام کنند. ترجدیدارند که مسئوالن 

گاهیگفت به این  آفریندنیا دید عظمت ایران را در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و  و شعور و شور و مقاومت.  آ
 ه کرد.این را باید حفظ کرد و از همین توان برای حل همه مشکالت باید استفاد
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 لزوم نگاه مسئوالن و دولتمردان به نیروهای داخلی و پرهیز از وادادگی. 2-3

بر آن انگشت نهادند این است که ما نباید  مجددا  باید به آن توجه کنند و رهبری معظم هم  مسئوالننکته دیگری که 
د این تجربه را نبای .استامروز در دست ما  بهایگرانمشکالت را به برجام و امریکا و مذاکرات گره بزنیم. تجربه 

 تجربه انقالب اسالمی .آن تجربه بزرگ انقالب اسالمی است چرا که مسئول کم بشمارند هایدستگاهمسئوالن و 
 هاقدرتا ب طورهمینو  خوردمیبر نیروی داخلی رقم  تأکیدبا  هاموفقیتپیشرفت دست خود شما است تمام  گویدمی
 . رودمیاین انتظاری است که از دولت و مسئوالن  .اب کردحس هاآنروی  شودمیکه  هاییدولتو 

مختلف در ایران و جهان چقدر  ایهجریانه مشخص است که در بیش از نیم قرن در ک هاآمریکاییتکلیف  اوال  
 معلوم است د.خودشان هستن هایپیمانبه عهدها و  نا پایبندبسیار و  عهدشکن هایدولت هااین .اندکردهبدعهدی 

 اعتماد کرد.  هااینبه  شودمیکه ن

 هاییحرف جورهمینچند ماه است که  هااروپایی .هم در اروپا وضع چندان بهتری هم ندارند هاایناذناب و پیروان 
 هااینه ب شودمیفلذا ن گیرندمیقرار  رودرروگاهی  گاهی همراه هستند و گویندمی، کم و زیاد بافندمیو یاوه  نندزمی

 نینیچ وستدهایداداز این مذاکرات و این  حتما  اجتماعی و اقتصادی ما  سیستم سیاسی،تمام ناف بند اعتماد کرد. 
 قطع شود. )تکبیر( 

 خوبیهبدر بیانیه گام دوم رهبری معظم  .آیدمیبرن هااینحساب کنیم. این را هم بدانید که کاری از  هااینما نباید روی 
 خود . جبهه استکبار تمام قوایکندمیسال قبل خیلی فرق  با بیست سی متصویر فرمودند که امروز وضع ما در عالَ 

حاال  .یدندنرس اینتیجهبه هیچ اما به فضل خدا جمع کردند تا خط و نشانی برای ایران بکشند در کنفرانس ورشو را 
د جاد کنیبرای ما ااین شاهزاده خائن و جانی رفته در پاکستان تا جریانی درست کند و حوادثی مانند حادثه سیستان 

 هااین .دیمنما باید محکم بایستیم و قاطع باشیم دل به این مذاکرات این شکلی نب .هم به جایی نخواهند رسید هااین
پوشالی در برابر اراده و بیست و دوم بهمن شما همه  هایاین قدرتپوشالی هستند و به فضل خدا تمام  هایتقدر

 د ریخت.نفرو خواه هاآن
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 زدگیغربپرهیز از  وسئوالن به کشورهای مورد اعتماد لزوم نگاه م. 3-3

ی و کشورهای قابل گفتگو در همسایگدر تعامالت سیاسی و اقتصادی از غرب به شرق را مسئوالن ما باید نگاهشان 
لو ج ترجدیاقداماتی شروع شده اما کم است باید  .شود طی. این راهبردی است که باید برگردانند و جهان شرق

 رفت.

 گام دوم بیانیه رهبری در  انمخاطب -4

 جوانان. ویژهبهمردم و  ،ما مسئولیم مسئوالن گام دوم همهنیه در بیا

قدیم نکات بیشتری تدیگر  هایخطبهدر لله اء اشان. کنممیه عرض نکت ندچمن در خصوص اولین محور این بیانیه 
 .خواهد شد

 وم ارائه فرمودند هفته دگرد انقالب در بیانیابی که رهبری معظم در چهلمین سالجامع و جذ هایتحلیلبعد از همه  
 .تحقیق و پژوهش است هاآناولین  .و مهم است ینکات بسیار کلیدتوصیه دارند که 

 راهبرد نخست خود قرار دهند. را علمی و فرهنگی ما باید تحقیق و پژوهش  هایدستگاه ،دانشگاهیان ،جوانان 

 مخاطب: دانشگاهیاناولین 

 و هنوز بیش یدندآفرگ علمی افتخارات بزر هادانشگاه .هستند هادانشگاهپژوهش و تحقیق  محور اولین مخاطب 
غربی برسیم و هم باید از آن مرزهای  هایدانشهم به مرزهای  توانیممیما  .باشند افتخارآفرین توانندمی هاایناز 

 .ی ما استهادانشگاه این کار. عبور کنیمدانش 
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 مخاطب: حوزویانین دوم

بیش از این انجام  هایتالشد یالمی خودشان بدر قلمرو مسئولیت ع علمیه هستند که هایحوزهمخاطب دیگر آن 
 برداریم. تریبزرگ هایقدمدر این زمینه کاستی داریم و باید . میده

 پرورشو  آموزش :مخاطب سوم

 آمادهرا  هاآنشکوفا کند و  آموزاناست که باید روح تحقیق و پژوهش را در دانش  پرورشو  آموزشمخاطب سوم 
 کند. قلمروهادر همه  بزرگ علمی هایخدمت

 و صنعت بخش خصوصی :مخاطب چهارم

مراکز علمی مهم داریم و  ،ی مهم داریمهادانشگاهما در استان یزد  .استصنعت  ومخاطب چهارم بخش خصوصی 
ود تا این کار نش .مد خود را برای تحقیق و پژوهش هزینه کندآ. صنایع ما باید درصدی از درداریم ی نیزصنعت مهم

طالبه م هاآنسفارش بدهد و از  هادانشگاهبه  ما بایدصنایع  نخواهد کرد.چرخه صنعت ما به سمت خودکفایی حرکت 
 هایناو مولد شود و قابلیت صادرات به همه عالم را پیدا کند. پایه همه  خودکفا ،زادرون مانصنایعزنجیره  ایدب کند.

 . علم و تحقیق و پژوهش است

 هاو نهاد اتادار :پنجم اطبخم

و نهادها بخواهند کارشان را علمی انجام دهند باید به  هاادارهاگر همه  .هستند هاو نهاد اتبخش پنجم هم ادار
 پژوهش و تحقیق برگردند. 

یانیه این ب بارها در که طورهمان هاایننند و در همه اید به سمت تحقیق و پژوهش حرکت کاین پنج گروه هستند که ب
رهای و به حرکت وادار کنید و کا یدباید دست مسئوالن را بگیر ید کهستهشده است شما نسل جوان عزیزی  تأکید

 .بزرگ را طراحی کنید تا انشالله انجام بپذیرد
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 دعا

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

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 
ما، عمال ما را قبول بفرو نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، ا

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

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به مخاطرات را از کشور و امت
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

ادقانه ا را به انجام وظایف، خدمات صبرکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن م
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی

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

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
ل مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول همه ایام ساشهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهآن

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

َمُد َلْم یِلْد َولَ بسم ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ َحٌد الله الرَّ

َ
ا أ  11ْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفو 
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