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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 بسم

نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا و طبی 
له االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی قلوبنا و شفیع ذوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آ

 االرضین.

 توصیه به تقوا

َمْت »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْع  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة 1«َمُلوَن ِلَغٍد َواتَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ْقَوی 2نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ

رجمند و خودم را در اولین جمعه سال جدید و در ایام شریف ماه همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ا
کنم.  امیدواریم مبارک رجب به کسب تقوا و بندگی خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت می

 تقوا در همه شئون زندگی در و کسبخداوند به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه و توجه به او در سال جدید 
 این سال عنایت و کرامت بفرماید.

                                                            
 .18. سوره حشر، آیه 1
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -2
 .197ـ سوره بقره، آیه  3



  

 01/98/ 02                  آیت الله اعرافی                         جمعه میبد نمازهای خطبه                    

2 

 

 توحید پیام ماه رجب و بهار طبیعت
اب بعرایضی که در خطبه اول خواهم داشت چند نکته در باب توحید است. گرچه بحث ما سلسله مباحثی بود که در 

م کرد که عرض خواه هاییمناسبتسال و ایام ماه مبارک رجب به  آغازاما در  گفتیممیاجتماعی سخن  هایآسیب
 چند جمله و بحثی در باب توحید و توجه به وحدانیت خدا خواهم داشت. 

حضر و مست ایدشنیدهکه بارها  طورهمانین است که به این بحث خواهد شد ا ایاشارهدلیل اینکه در این چند دقیقه 
ل و عممت خداوند است. التوجه به قدرت خدا و ج هاآن ترینمهمدارد که یکی از  هاییپیامسال نو و بهار  هستید
و زمین  دهدمیمده است تحول طبیعت و این دگرگونی که در جهان رخ آبزرگان ما  و سخنانیات آکه در  طورهمان
است که در دل آن پیام توحید و معاد  ایویژهتحول  دهدمیپرنشاط رخ  تحوالتو این  رویدمیو گیاهان  شودمیزنده 

. عممت بینیممیجالل و شکوه خدا را منعکس  ،عممت ، قدرت،و زالل شفاف بهار قدتمام آینهنهفته است و در 
 .کندمیبهار بیش از سایر تحوالت خودنمایی  آینهو قدرت و جالل خداوند در این 

هر اتفاق کوچک و بزرگی که در جهان طبیعت در  .گرددبرمیالبته همه تحوالت عالم به سرانگشت قدرت خداوند  
اما تحول  گرددبازمیخداوند  پایانبیبه جالل و قدرت  هااینهمه  .قدرت خدا است دهندهنشانهمه انسان رخ دهد 

ند را نشان وخاص و ممتاز آن عممت و قدرت و جالل خدا طوربهخاص خود است  هایویژگیبهار که همراه با 
وشن به و دیده رکسی که با قلب پاک به این دلیل است که بارها گفته شده است که انسان موحد و معتقد و  .دهدمی

 بهار را همراه و هاسال. ما در این بیندمیبا قصه توحید و شکوه و جالل خداوند پیوسته را بهار  کندمیعالم نگاه 
 . بینیممی با ماه مبارک رجب مقارن

عددی در بردارد که یکی مت هایپیامسه ماه مبارک پیوسته در درون خود  عنوانبهشعبان و رمضان ماه مبارک رجب، 
، وردها دعاها، هایدستگاهوحید است. تمام این شریف شعبان و رمضان ت هایماهرجب و  هایپیام ترینمهماز 

خواهران ارجمند تمام دین و  و اساس آن توحید است. برادران بزرگوار بینیممی هاماهاین  ما درذکرها و دستوراتی که 
وحید ما خداشناسی و ت هایپایهاگر  .عینک توحیدی به عالم نگاه کنیم ین نکته که ما بابه ا گرددبرمیهمه حیات ما 

. دهدیمکه به انسان بصیرت بیشتر برای شناخت عالم  کنیممیپیدا  نماحقیقتر بود آن وقت ما عینکی استوا
. ی دیگری خواهد داشتدنیا حقیقت توحید را ببیند هاآنینک توحیدی داشته باشند و چشمان که ع هاییانسان
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و  دعاها و اعمال آن ما را به سمت خدا اه رجب،سمت خدا و توحید دارد و هم مه انگشت اشاره ب هادهبنابراین هم 
 . کندمیتوحید دعوت 

ندای توحید و خداشناسی است و خداشناسی و عینک  دهندهپیامو  کنندهدعوتهر دو مناسبت قمری و شمسی 
د توحید را در دل خو هایپایه. اگر کسی دهدمیبه عالم اساس زندگی ایمانی ما را تشکیل موحدانه داشتن نسبت 

دنبال خود همراه خواهد داشت و اگر  کرد همه خیرات به توحیدی تنمیم بینیجهانخود را  بینیجهاناستوار کرد و 
 خواهد بود.  پایهبیو  ریشهبیو  عمقبیو  معنابیهر خوبی دیگری این پایه ویران باشد 

 توحید و وحدانیت الهی  دهندهنشانتمام آیات الهی 
سخن داریم. شاید به یک  حدوحصربیعتقادات و در منابع آیات و روایات مان اکالم و  دردر باب خداوند متعال و 

سائل م از آیات شریفه قرآن تهی از پیام توحید نیست. یعنی ممکن است که شما اعتقادات و یکهیچمعنا بتوانیم 
فالن  رکدامهو آیات دیگر اعتقاد دیگری را و  کنندمیاعتقادی را تقسیم کنید که فالن آیات، اعتقاد خاصی را بیان 

است که همان تفسیر موضوعی و تجزیه و تفکیک  در آیات و روایات امر درستی بندیتقسیمدارد. این  تعداد روایات
 گفت که این موضوع با ده یا بیست توانمیر موضوعی را بگویید شما ه .موضوعات مختلف است در آیات و روایات

ار دیگر اما به اعتب. اشاره دارد آنبه یم همین را بگوییم که فالن تعداد آیات توانمیآیه ارتباط دارد. در مورد توحید هم 
مگر آنکه در ریشه آن به ید تحلیل کنید توانمیرا شما ن ایآیههمه قرآن و آیات آن در رابطه با توحید است.  هیچ 

 است. طورهمینتوحید و خدا برسید. همه عالم 

 عالم تکوین و تشریع
ود اگر تحلیل ش هااینهمه  .منابع عالم تشریع آیه و روایت و سنت است .در واقع شما عالم تکوین و تشریع دارید

 توحید است هاینشانهه جهان عالئم و عالم تکوین و خلقت هم که نمر کنید هم . دررساندمیما را به توحید و خدا 
 .شودمیتعبیر « آیات»از آن با ن آدر قر کههمان

 .هستند آیه هااین فرمایدمیخیلی جالب است که هم قرآن درباره همه این آیات و مماهر طبیعت 
را به چیز دیگری است که شما  اینشانهآیه است. آیه هم به معنای  قرآندر اصطالح  جهانی هادهعالم  و پدیتمام 

 .شودمیرهنمون 
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ه و آیه است. وقتی به عالم خلقت هم سر نشانن قرآ که در اطراف هاقطعهو  هاسورهدر عالم تشریع که بنگرید همه 
. در ذات و حقیقت دهدمیاست که جای دیگری را نشان  اینشانههمه آیه است. همه پرچم و  فرمایدمیبزنیم قرآن 

ن و هر چه در این عالم تکوین و تشریع هستی و قرآیعنی همه عالم و  ؛اوند تجلی کرده استعالم تجلی و عممت خد
تمام مماهر علم و دانش و قدرت و عممت خدا است. این نگاه موحدانه و این تفسیر توحیدی از عالم  بینیممی

د سوخ کننفوذ و رحقیقت توحید  ما و شما شعار و وجاندل. اگر در کندمیعالم و عزیز  قدرتمندرا بزرگ،  هاانسان
ِه َو ِلل  ». شوندمی زعزی هاانسانباشید عزیز خواهید بود. در این صورت همه  شما آقای عالم هستید و در هر کجا که

ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمنین اهد . هر کس خدایی شد ممهر او خوگرددبرمیبه خدا  هادانشو  و علم هاتمام قدرت 4«اْلِعز 
 این پیام رجب و بهار و همه انبیا و اولیای الهی است. . بود

یشه ازجمله  صفات خدایی هایر

 صفات خدایی است: هایریشهف و صفت است که وصچند 

 الهی علم الف( 

در  گیریممیما بدانیم دانش و علم خدا تمام حقایق عالم را در بر گرفته است و ما در پیشگاه خدا که قرار  کهاین 
َك ِمْن ِمْثقاِل » و خبیر و بصیر و ناظر مطلق قرار داریم. یک عالمپیشگاه  ْرِض َو ال ِفی َو ما َیْعُزُب َعْن َربِّ

َ
ٍة ِفی األ  َذر 

ماِء َو ال اْصَغَر ِمْن ذِلَك َو ال اْکَبَر اال  في قرار  برابر حقدر راز و نیاز وقتی که به هنگام نماز و  5«ِکتاٍب ُمبین الس 
علم و دانش او دور  از ایذرهدر عالم خلقت حتی  چیزهیچکز است و بدانیم که همه علم در آنجا متمر گیریمیم

هاَدةِ »نیست.   است. پایانبیعلم فراگیر دارد. علمی مطلق و  6«عاِلُم اْلَغْیِب َو الش 
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 قدرت و توانایی مطلقب( 

و  پایانبیی و قدرت و مطلق و هم توانای پایانبییی و علم و توانایی مطلق است. هم دانا پایانبیصفت دوم قدرت 
داوند بر همه امور و عالم سلطه، خ 7«ٍء َقدیرُکلِّ َشيْ  َو ُهَو َعلی» .صفات خدایی است هایریشه ازجمله نامتناهی

 به دست او است.  هاتمام قدرتسیطره و قدرت مطلقه دارد. 

َد ِباْلِمْلِك َفاَل ِند  َلُه ِفي َمَلُکوِت ُسْلَطاِنه ...تَ  َیا َمْن »های ماه رجب در همین دعا این حدیث شریفی است که از  8«َوح 
 دعاهادر دریای بیکران  ای مختصر ماه رجب را هر روز بخوانید و خود رچند دعا صادرشده است. ج(ع)امام زمان 

 (عج)ب از حضرت حجت بن الحسن دهید. این دعاها خیلی عجیب است. تعدادی از دعاهای ماه رج وشوشست
ُهم  َیا َذا اْلِمَنِن »دعای  هاآنصادر شده است. که یکی از  اِبَغِة َو اْلاَْلِء اْلَواِزَعة الل  این اعمالی است که در  9...« الس 

مده آاعمال این ماه هم مده است. شاید این از اعمال آن مسجد باشد که در در اعمال مسجد صعصه هم آ ماه رجب  و
َد ِباْلِمْلِك َفاَل ِند  َلُه ِفي َمَلُکوِت ُسْلَطاِنه َیا َمْن »رسد که می است. این دعا دنیایی است تا به اینجا  خدایی که تمام «َتَوح 

در . نیستاو  پایانبی عالم و ملک عالم را به کف گرفته است و هرگز برای او شریکی در ملک و قدرت و سلطنت
ا هیچ کس شریک نیست. هیچ قدرتمندی در عالم ملکوت قدرت عالم را در دست ندارد غیر سلطنت خد حقیقِت 

رتهای قد تمامو  کوبدعالم را با یک تدبیر بر زمین می ترین قدرتمندانفراعنه و جباران عالم و قدرتمند از خدایی که
م در اوج اقتدار با یک روی برگرداندن عال هایقدرتو جبارترین  هاقدرتترین عالیرت قد تمام. کندمیرا زایل  هاآن

 خدا فرو میریزد. 

َیاِء َهْیَبِتهِ » ِنِه َیا َمْن َحاَرْت ِفي ِکْبِر
ْ
َیاِء َفاَل ِضد  َلُه ِفي َجَبُروِت َشأ َد ِباْلْاَلِء َو اْلِکْبِر ْوَهاِم َو انْ َو َتَفر 

َ
َحَسَرْت  َدَقاِئُق َلَطاِئِف اأْل

َنامُدوَن ِإْدَراِك َعَمَمتِ 
َ
ْبَصاِر اأْل

َ
 .غوغا استو دهنده ا تکانبخش و روح نواز دعفرازهای جاناین  10«ِه َخَطاِئُف أ
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از ما گرفته خواهد شد. و این دعاها و این مناجات  هافرصتجب خواهد گذشت و تمام این برادران و خواهران ماه ر
اِئِلیَن  َیْمِلُك  َیا َمْن »ما کجا هستیم.  هاصتفراین همه و سال جدید  آغازو در  جمعه نیمه ماه رجبدر امروز  َحَواِئَج الس 

َلٍة ِمْنَك َسْمٌع َحاِضٌر َو َجَواٌب َعِتیٌد 
َ
اِمِتیَن ِلُکلِّ َمْسأ آن خدایی که بهار رجب و طبیعت است خدای  11«َو َیْعَلُم َضِمیَر الص 

و او است. این خدا خدای اعتکاف و جمعه در دست  هاقدرتشما است که در عمق جان شما حضور دارد و همه 
کجا  هستیم و . ما در کجابخشدمیو شعبان و رمضان است. این خدا به هستی و جان و زندگی ما روح  جماعت

ر ما در گیخدا در ما باشد د به قدرت مطلقه و علم و رحمت مطلقه و حکمت و عدالت اگر این توحید قرار داریم؟!
ُة َو ِلَرُس ». بازدمیرنگ  در برابر حس توحید هاناکامیو  هاپژمردگی، هاافسردگیو تمام عالم غمی نداریم  ِه اْلِعز  وِلِه َو ِلل 

 .12«َو ِلْلُمْؤِمنین

ینب کبری )س( تأثیر  توحید در شخصیت ز

ه ی کزینب کبر که با روح بلند کندمی؟!!! کاری کندمیچه  این توحید و دعای ماه رجب با جان انسان دانیدیم
زنی که در یک روز  .شودمیمانند زینب که در غم و رنج در عالم پیدا ن .دهدمیروز رحلت او است انجام سالامروز 

کرده است که  در برابر یزید و  زینب چنان اما اعتقاد به خدا در وجود ،آن همه مصیبت و اسارت دید و تحمل کرد
ْیُت »: فرمایدمیعبیدالله 

َ
ا م یدر زندگخداشناسی و توحید که  این .این خداشناسی و توحید است 13«یالا ِإال  َجمِ  َما َرأ

زینب در برابر . کندمیاطمینان و توکل بر خدا و زندگی را سرشار از امید،  کندمیآمد جامعه و زندگی ما را پاک 
له کسی در مجلس عبیدال اگر هنگام حضور زینبکه  امگفتهمن بارها این تعبیر را  .کندمیقدرت زمان خود قد علم 

به د ت را خوب بنگرقیقاما اگر ح هستندلح ه زنی و گروهی در اسارت دشمنان مسک بیندمی ظاهربهشود و یزید وارد 
است. عبیدالله و یزید و  برعکسقصه  ه استروح توحیدی زینب و پیام عالی توحید که در او محقق شد خاطر
کرد ت ثابرا به اسارت گرفت. تاریخ هم  هاآناسیر هستند. زینب  زدهماتمو  رن عالم در برابر این مملوم و اسیجبارا

                                                            
 801همان، ص  - 11
 8سوره منافقون، آیه  - 12
 160ابن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص  - 13
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ب قهرمان اسیر و محکوم به شکست نجباران و سفاکان عالم در برابر عاشورا و زی ،شمرها ،یزیدها ،هاعبیدالله که
یم بگیریم ران بیایید تصمو نابودی هستند. ماه رجب و بهار طبیعت دعوتی نو به بازگشتی جدید است. برادران و خواه

هم موفق به ف خدایا ما را. شودمیو نشاط به روی ما باز  توحید هایدروازهکه در این صورت برگردیم  به خدا و توحید
 موفق بفرما. دسال جدی رد یک شدن به توحیددمعارف الهی و نز

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَص بسم
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ  14لِّ ِلَربِّ

  

                                                            
 سوره کوثر -14
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 خطبه دوم 

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

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 

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

 اجمعین.

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه َوکوُنواْ » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
 15«اِدِقیَن َمَع الصَّ  یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ یُکْم  فِ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 16ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  17َو َتَزوَّ

اعتکاف و  ،دعا عبادت،که بهار  یامیدر اسال و  آغازشریف در  روز و ماه نبار دیگر همه شما و خودم را در ای 
مناجات است خودم و شما را به بازگشت به حقیقت توحید و پیاده ساختن معرفت توحیدی در درون وجودمان و 

                                                            
 119سوره توبه، آیه  - 15
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -16
 .35ـ سوره مائده، آیه  17
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پارسا  یهاانسان پا نهادن جا پایکه به ما توفیق  میخواهیمو از خداوند متعال  کنمیمت وسفارش و دعا کسب تقو
 عنایت و کرامت بفرماید. ماندهیباقدر ایام  ژهیوبهرجب  ماه یهافرصتاز  یریگبهره و متقی در سال جدید و

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میرا فهرست هاییمناسبتموضوعات و 

 تبریک سال نو. 1

مان و امت ز و ملت شریفیبرای همه شما نمازگزاران عزیز و همه مردم عز و کنمیمسال جدید را تبریک عرض 
اسالمی سالی سرشار از سعادت، پیشرفت، توفیق، غلبه بر مشکالت و سال گشوده شدن مشکالت از زندگی مردم 

 این سال سرشار از سعادت و توفیق برای همه شما و همه ملت شریف ما باشد. شاءاللهانلت دارم و ئمس

 رحلت حضرت زینب کبری )س( به مناسبتتسلیت . 2

به  کنیممیو تقدیم  کنمیمرا که امروز است تسلیت و تعزیت عرض  (علیها اللهسالم)رحلت حضرت زینب ز سالرو
 ان اسالم و انقالبساحت بلند و کبریایی این بانوی بزرگ و نمونه در این روز شریف و عزیز و به ارواح همه شهید

که بر ما حق دارند و امام شهدا صلواتی بر  انیاسالمی و شهدای این جمع و این شهر و همه بزرگ اسالمی و مدافع
 .محمد و آل محمد

 . جایگاه اول تعداد معتکفین میبد در استان3

همه کسانی که کمک کردند تا مشعل اعتکاف  . ازبرندیمانی که در اعتکاف به سر از عزیز کنمیمتقدیر و تشکر 
رونق بخشیدن به مسائل دینی و فرهنگی تالش  شود و همه کسانی که برای شکوفایی مسائل فرهنگی و ترروشن

 یعتاا بطایام اعتکاف مصادف با شروع سال است که  ایام البیض و کهاین. امسال علیرغم کنمیمتقدیر و تشکر  کنندمی
ل دارند به فضل الهی ما شاهد کم شدن معتکفین به شکل محسوس و مسائلی از این قبیخانوادگی  هاییریدرگهمه 
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قبولی طاعات  یآرزوهستند که  در اعتکافعزیزمان  خواهران ونفر از برادران  1600مسجد بیش از  23 در .نیستیم
 .تقدیر و تشکر کنیم اندکردهاین مراسم مذهبی همکاری و تالش  یاندازراهرا داریم و باید از همه کسانی که در  هاآن

دیگر رتبه اول را احراز کرده است و این عدد  یهابرنامهمیبد در مراسم اعتکاف مثل بسیاری از مراسم و  ،به نسبت
که بگیریم در کل استان جایگاه اول را دارد و خدا را بر این نسبت . بعد از مرکز استان باالترین عدد اعتکاف است

 نعمت شاکریم. 

 شدهیینتعشهری  هاییتاولوتقدیر و تشکر از مجریان . 4

اهتمام فرهنگی و  97و پسران و مردان و زنان و همه مسئوالنی که در سال  در همین جا باید از همه جوانان دختران
 و شعائر دینی و انقالب حضور و مناسکعبادی  یهاصحنهملت عزیز و شریف ما که در  .دینی داشتند تشکر کنم

ود خ گوناگون هایفعالیت و و حساس را با حضور عبادی، سیاسی، اجتماعی پرمخاطرهچشمگیر داشتید و سالی 
عبور کرد باید از همه تشکر کنیم. من همین جا از همه مسئوالنی که در پیشبرد  هاآنرونق دادید و کشور از همه 

ر ه آغاز. ما در کنمیمی کردند باید تقدیر و تشکر رینی که همراهتالش کردند و مردم و خی   97 یهاپروژهو  هاطرح
و  شینیمنیمبه آن شکل نیست اما با مسئولین  اْلن کردمیمو پخش  نوشتمیمخودم مکتوب مفصلی را  قبالا سال 
 هاتاولویاز  یامجموعهو برای سال جدید  شودمیارزیابی  هااولویت یکبهیکو  شودمیهر سال مرور  یهابرنامه

است  هاآنکه وظایف  هاآنوه بر کارهای متعارف و جاری عال هادستگاهدر حقیقت  برای ادارات و . شودمی نیتعی
 ،یفرهنگ ،اجتماعی ،فرهنگی ،انجام بدهند تعدادی اولویت ویژه در ابعاد اقتصادی کارهای شهر در مجموعه بایدو 

آناز  هاییبخشکه بود  شدهیینتعاولویت  50هم حدود  97در سال  .شودمیتعیین  هااینو امثال  یآموزش ،ورزشی
باید جبران  حتماا اموری که کاستی داشتیم  و کنیممیمت کشیده بودند تشکر ما از کسانی که زح .محقق شده است ها

 گذاریمیمدر این ایام جلساتی  .با آقای فرماندار و دوستان گفتگو کردیمو امسال هم چند ساعتی مطالعه کردم  .شود
 یهاحوزهاز دوستانی که در سال قبل در  .شودمیدر حدود شصت هفتاد اولویت خاص تعیین  هایییتاولوو 

اردی که طبق مو .کنیممیتشکر همکاری داشتند ورزشی و اجتماعی  ،اقتصادی ،یفناور ،فرهنگی ،علمی ،صنعتی
ورای اداری گفته شد و بقیه توسط فرمانداری اعالم خواهد شد انتمار از مسئولین و نهادها این است که هم شدر 
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 هاتاولویوقتی  ویژه طوربهوسواس و تکریم به مردم دنبال کنند و هم  روزمره خود را با نهایت دقت، ی وکارهای جار
 خواهمینمرا دارم  هاآنفراتر از کارهای روزمره خود قرار دهند و دنبال کند. من لیست  را هااولویتآن  شودمیتعیین 

 وقت بگیرم.

 .ودشمیست و کامل آن بعد از تعطیالت به ادارات اعالم ات شده جلسه شورای اداری گف آخریناز آن در  هاییبخش
 )قبل و بعد از نماز جمعه( هم تقاضا کردیم که هر هفته یک یا دو بخش از ادارات در نماز جمعه اداراتامسال از 

 ستان ایندوانشالله  کنند. یرسانخدماتراهنمایی و  دارند یسؤالکسانی نیاز به مراجعه و اگر حضور داشته باشند و 
 انجام خواهد شد. و کنندمی ریزیبرنامهرا  مهم

 انددادهنهادهایی که اقداماتی انجام  ازجملهانجام شده است اشاره کنم.  97فرصت نیست به اقداماتی که در سال 
یار سصنعتی ب و فرهنگی ،مختلف علمی هایحوزهو ، صنعت گذاریسرمایهرین و خود مردم در خی   به باید اشاره شود

، اجتماعی هایفعالیتو کسانی که در رین ی  بود که قابل وصف نیست و از همه مردم عزیز و خ قدرگرانشریف و 
نگیان عزیزمان تشکر همعلمان و فر آموزان،نشباید از دا طورهمین فعال بودند باید تشکر کنم. و صنعتیاقتصادی 

 یشگام بودند.به دانشگاه پ یابیراهکه برای چندمین سال اخیر برای  کنم

فرهنگی و انقالبی  یهابرنامه ،جدادر احیا و پیشبرد مس ،فرهنگی ،حوزوی ،دانشگاهی در مسائلاز خیرین که 
ودشان شهر خ تعطیل به یامدر اعزیز که  هایمیبدیبه همه  گویممی خیرمقدم .کنمیمتالش کردند تقدیر و تشکر 

انشالله که حضور ایشان مایه برکت و  .کنممیعرض  خیرمقدم نیز اندآوردهبه سایر مهمانانی که تشریف و  اندآمده
 أکیدتدر این ایام و مواقع خاص  ویژهبهسال  در همهو انقالبی  و دینیبه رعایت مسائل فرهنگی  ضمناا  خیر باشد.

 .کنممی

 را اشاره کنیم.  ترکلیو  ترکالناما چند نکته 
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 نکات بلند بیانیه گام دوم انقالب . 5

ه این و ب به حرکت آینده کشور اشاره کردند راهبردی و معطوف در بیانیه گام دوم به نکات بلند،معمم رهبری  مقام
 . بنده همداشتند تأکید هایشانتوصیهدر مشهد مقدس وهم در سایر  در پیام نوروزی و هم در سخنان خود همنکات 

 و اداری هایدستگاه سائلی است که در ده محور ازف به مسال تقاضایی دارم که برخی از این نکات معطو آغازدر 
 در جهتاین اصولی که  سازیپیادهکه در  رودمیاقتصادی و فرهنگی انتمار  ،و فعاالن اجتماعی هم مجموعه مردم

 همکاری و همیاری کنند:پیشبرد کشور است 

 لزوم جامه عمل پوشاندن به اسناد راهنما. 1-5

انتماری که از مسئولین و همه ما  بیانیه گام دوم برخوردار است. ازجمله و راهنماییامروز کشور ما از اسناد جامع 
 ،جد در صحنه عمل خود را نشان دهد. سندهایی که رهبری اعالم فرمودند طوربهاین است که این اسناد باید  رودمی

 اهآناز  هاییبخشاما م کرده است عالشورای عالی انقالب فرهنگی ا و مجمع تشخیص مصلحت اعالم کرده است
 انجام نشده است.  درستیبه

 در وهله اول از سران قوا و همه فعاالن تصویر شده رودمیی که از ما در گام دوم و مانیفست بلند دوم انقالب انتمارات
 ندیستاسمانی ن هایآدمم کشور آمده است مورد توجه قرار گیرد. مخاطبین این اسناد آن چه در اسناد مهباید است و 

 ؛هستند هادستگاهاعم مخاطب حجاب و عفاف  ؛است وپرورشآموزش ،وپرورشآموزشمخاطب تحول  بلکه
هم مردم و هم  سندهامخاطب هر یک از این  .ما هستند هایحوزهو  هادانشگاهمخاطب اسناد گوناگون علمی ما 

نیم که تصویری که برای ما ارائه شده است هر سازمانی و هر یک از ما در جای خودمان ببی باید مسئوالن هستند.
 چیست خودمان گامی به پیش برداریم. 
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 لزوم تقویت روحیه توکل بر خدا در سیاست خارجی. 2-5

توکل  بر خدا ،آن است که دل را از بیگانه ببریم رودمیکالن کشور انتمار قاطعی که از مسئولین  هایسیاستدر 
دل را به غیر خدا نبندیم. دل را به خدا ببندیم  هم قرمزها اما در این روابط در خط توسعه دهیم مگررا  روابطمان، کنیم

ریکا و امقهر و خشم و مهر و بر نیروی الیزال ملت بزرگ و انقالبی تکیه کنیم. این راه روشنی است فکر نکنیم 
 قالب هدیه استقالل راان .ما ملت مستقل و بزرگی هستیم .دهدمیرا تغییر  شیطانی عالم سرنوشت ما هایقدرت

کشورهای مسلمان و همسایه و  ابط خارجی به روابط بارودر  .بر پایه خودمان تکیه کنیم .آوردبرای ما به ارمغان 
ال هیئت ویژه با ارس یداا جدقضیه ما کاستی داریم. حرکتی که  د بیش از گذشته توجه کنیم. در اینکشورهای شرق بای

بسیار سفر مهمی بود که مقام معمم رهبری پیک  .انجام شد باید دنبال شود از طریق مقام معمم رهبری به چین
 .برای چین فرستادند اییژهو

ز ا ییگشاگرهبرای  در اولویت روابط خارجی ما و و کشورهای همسایه بایدکشورهای شرقی ،روسیه ،هند ،چین
وکل به خدا ت ،باید به ملت خودمان تکیه کنیم هااینولی بیش از همه  .قرار بگیرد یبرداربهرهمورد  موجود یهاگره

ه شجاعت و توکل بر خدا ادار ،حکمت ،خرد ،یم همه مشکالت را با سرپنجه عقلتوانمیکنیم بفهمیم و بدانیم که ما 
 را باز کنیم.  هاگرهکنیم  و 

 رورت برداشتنشیطانی و ض هایقدرتدل بریدن از  ،شجاعت الزم ،روح توکل بر خدا یخارجداخلی و  در سیاست
زرینی است که در  هایصفحه المللبیناست. دفاع مقدس و مقاومت اسالمی در عرصه  مورد انتمار بلند هایگام
شجاعانه گام برداریم خدا درهای حکمت و نهراسیم و نترسیم و اعتماد کنیم  بر خود دیدیم اگر به خدا توکل کردهآن 

م شجاع و حاضر درما و مسئوالن باید با اعتماد بر م ومی است کهاین درس د .گشایدیمو پیروزی را به روی ما 
 درصحنه توجه کنیم.
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 اعتماد بر نسل جوان. 3-5

ریشه در جوانان  هاملتبزرگ  هایگام. همه آیدیبرماعتماد بر نسل جوان و خالقیت و ابتکاری که از نسل جوان 
همه قلمروها و علم و دانش  هایعرصهدر  و المللبینمقاومت  ،دانشمند و شجاع دارد. ما در دفاع مقدس حکیم،

همین چند روز  و امگفتهاست. من بارها  آماده. این نسل همچنان آفریدنداین نسل جوان و نوجوان بود که افتخار 
 نیمبیمیانی که ما امروز گفتم که این جوان هایسخنراندر این  چند جاقبل در راهیان نور در اهواز و خرمشهر که بودم 

 .د کمتر نیستندعصر دفاع مقدس نباشن تر از جواناناگر بر

 فادهمورداستاین پتانسیل عمیم در کشور باید  .ما به فضل الهی جوانان فهیم و هوشمند و حاضر در صحنه داریم
علم و  هایعرصه را بشکنید. هابستبنریا بزنید و خود شما جوانان عزیز دل به د در کشور قرار بگیرد. یشترب

 هاییتظرفکشور ما  .بلندتری بردارید هایگامفرهنگ و اقتصاد در اختیار شما است و باید با ابتکار و خالقیت 
 را فتح کرد.  هاآن توانمیزیادی دارد که با حضور شما 

 علم و پژوهش قرار دادنمبنا . 4-5

 .باشدما  هایحرکتاست که باید مبنای همه اقدامات و  فناوریهش و علم و دانش و پژو

 و مسئوالن متعالی توسط مردم هایارزشلزوم پاسداری از . 5-5

متعالی ما است  هایارزشعالم امروز و جهان معاصر  رد مارهنگ است. نقطه امتیاز و برتری معنویت و اخالق و ف
معنوی را باید  این روح اخالقی و .دلی کرده مشکالت اجتماعی ما را حل کند تجتوانمیعبادت و جامعه ما  که در
باید گرفت. این به خود مردم  اجتماعی و اخالقی را هایارزش مخرب هاییکروبمداشت. جلوی هجوم  پاس
ما و شما هستیم که باید پاسدار این  دهندیمخاصی انجام  یانقطهار خاصی در امنیتی ک هایدستگاه گرددبرمی
 دینی باشیم. هایارزشبرافراشته  یهاپرچم
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 یتی و اداریاصالح و ارتقای سیستم مدیر. 6-5

همه در جای خود محفوظ است  و اندکردهکه خدماتی  م مدیریت و نمام اداری و بانکی ضمناصالح و ارتقای سیست
تسهیل گر و ریل گزار حرکت ملت  ،خدمتگزار ،راهوار ،بالسبکاما باید همه ما تالش کنیم که سیستم اداری ما 

 باید ارتقا پیدا کند.است و  ن و خود مردمعهده مسئولیمهم بر باشد.این 

 و ضعیف جامعه لزوم عدالت و اهتمام به اقشار متوسط . 7-5

انقالب اسالمی ارائه کنیم  سالهچهلبلندباالیی از خدمات دفاع مقدس و  یهافهرست و دهیمما هر اقدامی انجام 
 هایمیرژگذشتگان و  هاییناپاکو  باید گفته شودو ست مایه افتخار ما و شما و ملت مادرست است و آنها  همهکه 

شار د همه همت کنند تا اقو سختی و مشکالت بای یدر این گران هابزنگاهود اما سر منحوس پهلوی و قاجار تبیین ش
 .نگردند یبآسشکالت له نشوند و دچار و ضعیف زیر این سنگینی بار م طمتوس

 هایمتحرلزوم همت بلند مسئوالن و مردم برای شکست . 8-5

به فضل  98رهبری فرمودند سال  .باید در برابر تحریم تدبیر کنیم و بایستیمدر سطوح مختلف  ردم و مسئولینم همه
 ،ما باید با قدرت و شجاعت مقابل این زورگویان عالم بایستیم .وجود دارد هافرصت .پیدا خواهد شد اهیشگشاالهی 

 لالملبینما در دفاع مقدس و مقاومت دهیم. کست را ش هایمتحرتا  یندیشیمبتدبیر الزم و درست و شجاعانه 
 .انیمرا به شکست بکش هاآنید در برابر تحریم کشور زدیم. در شرایط امروز هم باو  اسالمبزرگ به دشمنان  هایضربه

 کستبا همت بلند مسئوالن طعم تلخ شو با پشتیبانی خداوند  ،این ملت بزرگ باید با قدرت برتر الهیبه فضل خدا 
 امریکا خواهند چشاند. )تکبیر(را به  ظالمانه هاییمتحر

د. بزدالن و مغرضان و ترسوهای گذشته در دفاع مقدس ینترسو هرگز توجه نک هایآدمبه وسوسه خناسان و بزدالن و 
طقه در من دگفتنیم هاآنشما پیروز شدیم.  و همت قدرت خدا ا تکیه برید پیروز شوید بتوانمیشما ن گفتندیمبه ما 
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ضل الهی و سوریه پیروز شد به فو دشمنان صهیونیستی و استکباری در عراق و افغانستان  داعش یتعفربر  شودمین
دیگر هم به فضل الهی پیروز خواهید شد. دل را به خدا بسپارید که خداوند  هایعرصهجا پیروز شدید. در در آن

 مقاوم و شجاع خواهد بود. یهاملتپشتیبان 

  یافزارسختو  یافزارنرمتوان دفاعی در همه سطوح افزایش . 9-5

مقاومت بزرگ خط  با یمتوانمیوارد دفاع و مقاومت شویم  المللبینادیم اگر در دفاع مقدس و در عرصه ما نشان د 
 قدرت موشکی ،باید مصون بماند ،قدرت دفاعی ما نباید با هیچ جا معامله شود دهیم.شکست را قرمزهای دشمنان 

و مقوله دارد دد پشتوانه پیشرفت و تعالی کشور شود. البته قدرت دفاعی توانمی هااینعی ما باید پیش رود و و دفا
 اعگوناگون نوین در عرصه دف هاییفناورموشک و ابزارهای پیشرفته و متشکل از  کهآن یافزارسختیکی قسمت 

ام به استحک گرددبرمیرتش ما پیش روند و بخشی هم و دانشمندان سپاه و ا هادانشگاهباید  هاآن در تمامکه  است
 گیرد.بیشتر موردتوجه قرار  98در سال  امنیت و ایمان و اخالق در تمام جامعه. این قدرت دفاعی نرم و سخت باید

پیشیشباهتمام . 10-5  به اقتصاد مقاومتی از

. اندکردهن رها این نمریه را تبییمعمم انقالب باا گفته شده است و رهبر ع گوناگونی دارد که بارهاقتصاد مقاومتی اضال
 یطدر شراامروز هم شعار محوری سال که شعار محوری اقتصاد مقاومتی  .برداشته شده است ییهاگام هاییبخش در

 .ایندصنعت را بگش یهاگرهباید مسئوالن ما  .این شعار باید عمق پیدا کند .کشور است رونق تولید داخلی است
 هدر استان و شهر و کشور ما نیاز ب .نعت بیایندص هاییرساختزو ارائه تسهیالت و  به خدمت صنعتباید  هابانک

 برداشته شود. ترییاساس هایگاماین است که 

 اضالع ارتقاء صنعت و تولید داخلی

 ؛ما یک ضلع ارتقای صنعت و تولید داخلی ما هستند باید بجنبند و تالش کنند یهابانکالف( 
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اداری و زیربط به صنعت هستند که باید تسهیل گر باشند و با شتاب بیشتر حرکت  هایدستگاهش ضلع دیگرب( 
 کنند

ی برای رونق تولید داخل باید تسهیالت الزم فراهم شود و البته .هستند گذارانیهسرماضلع دیگر خود ملت و ج(  
م داشته باشی و صنعتگر رونق تولید ما باشد. ا و استفادهکاالی داخلی همچنان در صدر کاربری باید  خودمان

بیایند  کاریپاهمه  صاحبان ثروت و صنعت بایدو مردم  .یم بر دشمنان پیروز شویم و مشکالت را حل کنیمتوانمی
اشکال  یاکارخانهباشند تا در این شهر هیچ صنعت و  کاریپاهستند همه باید  بافرهنگشهر ما در این زمینه فعال و 

کمیل زنجیره صنایع ما در بخش سرامیک باید ت ،تکمیل شود کارهیمهنصنایع  ،کارگری بیکار نشودهیچ  ،پیدا نکند
د که مخواهد آ هااولویتبزرگی برداشته شده است که در  هایگاممثل زیلو  ازجملهحوزه صنایع فرهنگی ما  . درشود

علمی و غلبه بر  هایپیشرفت ،فناوری، ارتقای صنعت و در عرصه تولید داخلی یتربزرگ هایگامامیدواریم 
 مشکالت برداریم. 

 . تحقیر امریکا توسط مردم ایران و جبهه مقاومت6

که دیروز ترامپ در مورد اسرائیل و به رسمیت  اییاوهبرابر  و دربه این جمله کوتاه اشاره کنم   در پایان فقط باید
 ،یاآوردههمه قدرت خودت را  :امپ بگویمجوالن داشت به تر هاییبلندمضاعف اسرائیل در  یهاغصبشناختن 

ه دیروز در عرص ،شکست خوردید در برابر ایران در دفاع مقدس گذشته یهاسال یاکردهشیطانی را جمع  هایقدرت
شکست  در همه این اوهام اهریمنی و شیطانی خود آینده جبهه مقاومت شکست خوردید و روزهای یهامقاومت

 انشالله )تکبیر( آمدسربلند بیرون خواهند  هایسختاسالم از همه این  خواهید خورد و ملت ایران و امت

 دعا

 ارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق یاو نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العمیم االعمم االعز االجل  االکرم یا الله ... 
ة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله  ی هاخدایا دل و اخذل الکفر و اهله،الطاعة و بعد المعصیة و صدق النی 

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 
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و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، 
ه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و توبه، اناب

ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه بیرونی محافمت بفرما، آسیب
ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، بهمخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم 

ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری
 هبرکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقان

مریضان ما، مریضان مدنمر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مملوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی

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

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
ما را قبول  همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادتشهدا 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 َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفو  بسم ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ َحٌد الله الرَّ
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