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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 و بسم

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

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

ماه  آستانهبارک شعبان و در جمعه ماه م آخرینهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در 
همه شئون زندگی سفارش و دعوت  برای استقبال از ماه رمضان و کسب تقوا و رعایت آن در آمادگیشریف رمضان به 

قدر در  هایشب هایقلهکنم.  امیدواریم خداوند همه ما را شایسته درک حقیقت ماه مبارک رمضان و وصول به می
 آن ماه شریف عنایت و کرامت بفرماید.

 المالبیتعقاب مضاعف تضییع کننده 
 در خطبه قبل اشاره شد به اینکه غصب و تصرف در اموال دیگران به دو نوع است:

 تصرف در اموال اشخاص حقیقی و افراد دیگر :یکی
بخش  همه یاو اد و اشخاص معین ندارد و اموال عمومی، اموالی که اختصاص به افر المالبیتتصرف در  :و دوم 

 یا اموالی است که مربوط به حکومت یا امام است. ،ن اموال شریک هستندآزیادی از جامعه در 
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به حقوق و اموال  اندازیدستکه بر غصب اموال مردم و  هاییعذابو  هاعقاب ،مجازاتدر باب  هاییدر خطبها م
خطبه قبل به این پرداختیم که بدتر از قسم اول قسم دوم است یعنی گفته شده است اشاره کردیم و در  هاآن

 و تصرف نامشروع در اموال عمومی  المالبیتبه حقوق عمومی و اموال  اندازیدست

 المالبیت کنندگاناقسام تضییع 
 :گیردمیمورد تصرف نابجای دو گروه از افراد قرار این قسم دوم خود 

 الف( افراد معمولی
ت، که دارای اقسام مختلفی اس کنندمیاموال عمومی  معمولی و کسانی که مسئولیت ندارند تصرف نابجایی درافراد 
اتوبوسی که مال عموم مردم است یا خیابان و اسفالتی که برای عموم مردم است تصرف نابجایی کند. کسی  مثالا 

 کهحالیدر کندمیاتوبوس ملک شخص خاصی نیست یا اینکه خیابان را خراب  کهدرحالی کندمیاتوبوس را خراب 
همه مردم است. این یک نوع از تصرفات  این معبر مال کهدرحالی کندمیاین خیابان مال همه مردم است یا سد معبر 

ه ته شداست که در جای خودش گف هاییعقوبتاموال عمومی است و بسیار بد و ناشایسته است و مستحق  در
 است.

 مسئوالن و صاحبان منصبب( تصرف 
ین ا .و اموال عمومی است المالبیتنوع دیگر که بدتر از این است تصرف مسئوالن و صاحبان منصب در حقوق 

ختیارات اچنین شخصی یا بستگان وی باشد.  ران است بخصوص اگر به سود خودبدترین نوع غصب در اموال دیگ
تصرف  هاآنلی در دست او است و او نابجا به سود خودش یا به سود منسوبان در به لحاظ مسئولیت اموا و دارد
 .کندمی

 هایبغصکرد که در برابر  خود را قربانی این امیرالمؤمنینکه  بینیدمیمراجعه کنید  البالغهنهجشما وقتی به 
نداشتند و از اختیارات و امکاناتی که در اختیار  ی الزم راکه تقوا و مسئولینی خوارانریزه ،ویژه خواران مسئولین،

یم. را درباره آن خواند امیرالمؤمنینو سخنان  هانامه. بعضی از بایستد کردندمیخود داشتند در منافع خود استفاده 
ه دارد ک ایرابطهو ویژه خواری و  خواریرانتو گاهی هم است که برحسب  کندمیاشتباه و دزدی  گاهی برداشت
ن تسهیالت را به دارد ای اختیاراتی که به خاطربه مردم برسد  ایضابطهطبق  بایدتخصیص یافته است و تسهیالتی که 
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بر مسئوالنی که چنین تصرف  چگونه امیرالمؤمنین. دیدید که کندمییا منسوبان خودش منحرف  سمت خود
 .سابق مالحظه کردید هایخطبهبعضی از این موارد را در . آشوبدبرمیکردند  ایغاصبانه

به من  :بود ایخطهحضرت در  از عامالنکه به منذر بن جارود که یکی  دارد گونهاین امیرالمؤمنین ایخطبهدر  
ر این باشد . اگایدادهبر خالف قوانین به نفع شخصی خودت انجام  المالبیتدر  یگزارشی رسیده است که تو تصرف

و کسانی که  ایکردهظر من سقوط نتو  از  قدرایناست و  ترپاییناز بند کفش تو پیش من  پسازاینبدان که ارزش تو 
چنین شخصی  و نیست.نداشته باشد او شایسته اعتماد به ا المالبیتبه این صفت تو باشد و تقوای الزم در صیانت از 

 4نظام اسالمی باشی. در لوحاکم و مسئ عنوانبهآن نیستی که  هباید ساقط شود و تو دیگر هرگز شایست

ة: »فرمایدمی در نامه دیگر مَّ
ُ
ْعَظَم اْلِخَیاَنِة ِخَیاَنُة اْْل

َ
این است که کسی به امت خیانت کند و  هاخیانتبدترین  5«ِإنَّ أ

برای عموم  . تسهیالت بانکیکند اندازیدست حق دارد به عموم جامعه ظلم کند و به اموالی که همه جامعه در آن
می خیانت کند. حاال دره کهاینیا بستگانش برگردد ولو  سمت خود تا به کندمی خواریرانتاست اما او  مردم

می کرد فقط او را خائن در اموال عمواگر کسی در صد میلیارد خیانت  مثالا که  یمبرو سواینها نباید به مسئولین و ما
. شودیممشمول مجازات الهی و خشم الهی خیانت کند  هم نیاو هزار توم  لکه حتی اگر به یک ریال یا تومانببدانیم 

 رخوردب کنندمیبا افرادی که برای سود و منافع شخصی خود و اطرافیان خود خیانت  وظیفه حکومت هم این است
 نماید.

ة» ِئمَّ
َ
ْفَظَع اْلِغشِّ ِغشُّ اْْل

َ
بخشی از  .این است که به اموال مردم و حقوق عمومی خیانت کند هاخیانتبدترین  6«َو أ

این است که کسی حکومت را فریب  هافریبکاری ترینزشت وال است و بخشی حقوق عمومی است.ام هاخیانت
دهد و دست ببرد در اسناد و مدارک و با دست بردن در اسناد و مدارک به اموال و حقوق جامعه و حکومت خیانت 

 این بدترین فریبکاری است.   که کند
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َحلَّ ِبَنْف »
َ
ْه َنْفَسُه َو ِدیَنُه َعْنَها َفَقْد أ َماَنِة َو َرَتَع ِفي اْلِخَیاَنِة َو َلْم ُیَنزِّ

َ
ْنَیا َو ُهَو فِ َمِن اْسَتَهاَن ِباْْل لَّ َو اْلِخْزَي ِفي الدُّ ي ِسِه الذُّ

ْخَزی
َ
َذلُّ َو أ

َ
نماینده رهبری بود در هر رده یا حکومت بود  مأمور بود یا ایادارهمسئول  کسی که فرمایدمی 7«اْلِْخَرِة أ

نیا و را خوار کرده است در دصیانت کننده باشد این خودش  المالبیتاین تقوا را نداشت که نسبت به  و و مقامی بود
 خوار است و باید خوار شود و باید با او برخورد آخرتاو در دنیا و  .تر استدیاز این بسیار شد آخرتکه خواری  دبدان

 شود. 

نم من ببی فرمود اگردیگر هم  در خطبهخواندیم .  هاخطبهو  هانامهاست که از  امیرالمؤمنین از کلماتبعضی  هااین
 8د.شحتی اگر مهر زنانشان شده با گردانمبرمیبه ناحق توسط مسئوالن تصرف شده است آن را  المالبیتکه اموال 

است که امروز هم نظام اسالمی  امیرالمؤمنینو شدید  آلودعتاب این مال همه مردم و حق عموم جامعه است.این نگاه
به که  یالنتوسط مسئو المالبیتنسبت به تصرف در اموال  مسئول هایدستگاهدستگاه قضایی و . وظیفه را دارد این

 نند.ک باید با کمال شدت و قاطعیت برخورد اندکردهتصرف نابجا  یا نزدیکانشان سود خود

هم ناپسند است مانند سد معبر و تصرفات ناروایی انجام دهیم آن هم گناه است  اشمعمولی هاینمونهعرض کردم  
بساط خود را در معبری که مال همه است  آیدمیهمین سد معبر است که کسی  اشنمونهو باید برخورد قانونی شود. 

ول در تصرف مسئ هاایناز همه  ترزشت. اما کندمیدر اموال و حقوق عمومی تصرف ناروا  او رواقعد ،کندمیپهن 
را در محدوده  المالبیتاست اقلش این است که حقوق و اموال  هااینبیش از  مسئوالناست. وظایف  المالبیت

رای ب و سودجویی المالبیتدر اموال را در خیانت  هاآننفس  د که هوایند و مراقب باشنمواظبت کن اناختیاراتش
اسالم و نظام اسالمی هم ما شاهد بندها و مقررات جدی هستیم که باید  و مقرراتدر قوانین  نکشاند. البتهخود 

 آن را اعمال کنند.  هادستگاه
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َ
 «قَلْیِه أ
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قبل به  هایخطبهخواهد داشت که در  آثاریلقمه حرام به خانه شخص راه پیدا کرد  المالبیتحال اگر با غصب 
ْقَمُة ِمْن َحَراٍم ِفي َجْوِف اْلَعْبِد َلَعَنُه ُکلُّ  ِإَذا َوَقَعِت : »بود که آمدهاشاره کردیم. درر روایت شریف  هاآناز  هاییگوشه اللُّ

ْرض
َ
َماَواِت َو اْْل اهند اگر کسی لقمه حرامی ببلعد همه مالئکه اسمان و زمین او را نفرین و لعنت خو 9«َمَلٍك ِفي السَّ

. این هشدارهایی است که در این روایت کندمیکرد. یک لقمه حرام انسان را مستحق لعنت مالئکه اسمان و زمین 
َکَل  َمْن » است. البته نقطه مقابلش را ببینید که کسی که چهل روز مواظب بود تا لقمه حرامی نخورد آمده

َ
 َحاَلَل الْ  أ

ُه قَ  َر اللَّ ْرَبِعیَن َیْوماا َنوَّ
َ
. اگر کندمیو حکمت را بر قلب او جاری  کندمیخداوند قلبش را لبریز از نور الهی  10«ْلَبهأ

ب نور الهی در قلدارد  باز حرام ز لقمهخود را ا یاتیرواو طبق  مواظبت کندکسی توانست یک دوره چهل روزه از گناه 
برای اشخاص حقیقی و  که اسالم برای رعایت اموال عمومی لیمی استاع. این دقت و شدت تشودمیاو تابیده 

 است. المالبیتن تصرف ناحق مسئوالن در قوقی دارد و بدترین نوع آح

که دست مسئوالن نااهل را از تصرف نابخردانه در اموال  بود این امیرالمؤمنینیک راهبرد اساسی در حکومت  اصالا  
 عمومی کوتاه نماید.

بیاییم  باید بیرون هاآنکنیم اگر حقوق مالی از دیگران یا جامعه یا امام بر عهده ما است از ادای  تصمیم بگیریم و دقت
 تا ماه رمضان برای ما ماه حقیقی شود.

 و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما. شئونخدایا به ما توفیق عمل به تمام فرامین خود در همه  
ِحیِم بسم ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ  11ِإنَّ
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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
موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و أبی القاسم المصطفی محّمد و علی 

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

 علی عبادک و أمنائک فی بالدک. 

 الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و ملجاء الهاربین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

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

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم  12«اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر  13اللَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ  14الزَّ

ران ماه مبارک کبه سمت فیوضات بی جمعه ماه شعبان روز بسیار بسیار مهم و فرصتی برای پرش آخرینامروز  حقیقتاا 
الله علیه و آله و  یکه رسول خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )صلّ  ایمشنیدهبارها ما رمضان است. همه 

 را ایراد کردند. بخشالهامو بسیار  نشیندله شعبان آن خطابه جمعه ما آخرینروزی و  در چنین سلم(

ریاد ف ،دادندمی باشآمادههشدار و  دائماا ی واپسین ماه شعبان اولیای الهی بوده است که در روزها و امبریپاین سنت  
 )ص(جمعه ماه شعبان پیامبر خدا  آخریندر  ویژهبهو  خواندندیفرامرا به استقبال از ماه رمضان  همگانو  زدندمی

                                                           
 .38. سوره حشر، آیه 12
 103، ص 022البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -13
 .11ـ سوره مائده، آیه  14
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فرمان و توصیه به مردم ایراد و تذکر داده شد.  02قریب  مطرح و در آن خطابه بسیار مهم و معنوی تنبهات مهمی را
ْهِل َکَر  ُهَو َشْهٌر ُدِعیُتْم »از آن خطبه مهم فرمودند  در بخشی

َ
ِه َو ُجِعْلُتْم ِفیِه ِمْن أ هِفیِه ِإَلی ِضَیاَفِة اللَّ این ماهی  15«اَمِة اللَّ

. این ماه ایدشدهشما خلق خدا به میهمانی در این فرصت ماه رمضان دعوت  .است که سفره خدا پهن شده است
که بهار  هازمان. همه است ایویژهزمان  و پرواز به عالم غیب و ملکوت است وبرای تقرب به خدا  آمادگیسراسر 

 فقیران و راز و نیاز ،دعا ،ماه رمضان بهار قرآن .بهار. بهار وقت شکوفایی است شودمیاز زمان  ایقطعه نیست یک
 که بهار طبیعت فصل شکوفایی گیاهان و دشت و صحرا است بهار رمضان فصل طورهماندر پیشگاه خداوند است. 

 اطعام و انفاق ما و شما است.  شکوفایی قرآن و راز و نیاز شما و

ختم  ابهمثبهن آقر هیآوت یک که قرائت و تال فرمایدمی بهار معنویرابطه با در  در این خطبه این شوخی نیست که
ا ر هیآظرف زمانی و ظرف شکوفایی چنان است که اگر شما یک  . اینگنجدنمیدر ذهن ما  اصالا همه قرآن است این 

فطار ا، ایدخواندهگویا هفتاد نماز  خوانیمییک نماز  ،دایکردهن را تالوت آگویا همه قر کنیدمیدر ماه مبارک تالوت 
 مضاعفی دارد.  هایثوابکه چه  اندفرمودهولو به یک خرمایی در این خطبه  دهیدمی

اٍت َصاِدَقٍة َو ُقُلوٍب َطاِهَرة» ُکْم ِبِنیَّ َه َربَّ ُلوا اللَّ
َ
 شرط رمضانی شدن ما و شما این است که دل را پاک کنید این 16«َفاْسأ

ی به این مهمان وقتآنزنجیرهای هوی و هوس و گناه را از اطراف خود باز کنید و با دلی پاک و قلبی روشن اگر آمدید 
 کندمی شما استقبالدرهای بهشت از  .بشر را باز کرده است سویبهملکوت  هایدروازهوند درها و . خدایابیدمیراه 
. دباشمی را گرفته است نکه پیرامونما هاییآسیباین همه  ر کردندوو خدایی  هایانگیزهپاک،  هایدلشرط آن و 

به خود برگردیم. دقایقی خلوت کنیم خواهیم دید که اسیر شیطان روز باقیمانده  دو سهدر این برادران و خواهران باید 
ز خود دور را ا هاشیطان باید اینهمه ما را شیطان فرا گرفته است اگر بخواهیم به ملکوت رمضان راه بیابیم  ؛هستیم

نصب العین قرار بدهیم. این خطبه را را در این توصیه جمعه آخر شعبان )ص( کنیم و بیست توصیه پیامبر خدا 
 م. راه یافتیبه پهنای بزرگ ماه مبارک رمضان  شاید وقتآنبخوانیم  چندباره

                                                           
 91شیخ صدوق، امالی، ص  - 15
 همان - 16
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 مبارک رمضان هدایت بفرما.  دست ما را بگیر و به حقیقت ماه دهیممی تخدایا به اولیای بزرگت قسم

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میهایی را فهرستموضوعات و مناسبت

 استقبال از ماه مبارک رمضان. 3

ه است استقبال از کرامت الله و ضیافت الل این .از ماه مبارک رمضان است استقبالکه باید متذکر شوم  اینکتهاولین  
ار را تجلی ماه مبارک رمضان قر ماناجتماعیی گزنداز و بخشی  گرددبرمیو خانوادگی ما  که بخشی به زندگی فردی

ر د دادندمیکه دوستان دیروز گزارش  شود. به فضل الهی در گزارشی ترپررونقمساجد  دهیم. راهش این است که
این  فعال است ودویست نماز جماعت و مسجد در ماه مبارک رمضان قریب هزار نفری ما  صدیکشهر حدود 

و این  یمجماعت دارنفر یک نماز  122 یعنی برای هر وجود دارداز کشور  اینقطهسرانه و شرایطی است که در کمتر 
 مایه خیر و برکت است. 

قرائت قرآن و  ،برنامه فرهنگی و اخالقی ،نظم، ماه مبارک رمضان جایگاه جذب جوانان باید در ویژهبهمساجد ما 
ه رمضان فصل شکوفایی هیئت امنا و عموم ما است که ما ،ساختن دختران و پسران ما باشد.این وظیفه امام جماعت

ی نظم اراد باشد. بپاک و جوانان ش هایانسانرمضان باید لبریز از در  ما هایجمعهو  هاجماعتگیرد. مساجد قرار 
ی خود هانامهرا در بربرای رسیدگی به فقرا و نیازمندان  ریزیبرنامه طورهمینو نظافت مساجد همه همت کنید. 

در شرایط امروز که تنگناهای اقتصادی بر روی متوسطین جامعه و اقشار است  ایویژه. این یک فصل داشته باشیم
مه هماه گشایش مردم باشد باید  بهار رسیدگی است. ماه رمضان باید کندمیمحروم ما سختی بیشتری تحمیل 

 .احساس کنند که از حد نصاب الزم زندگی برخوردار هستند

استقبال جامع و درست از ماه مبارک رمضان توصیه اول این خطبه است که امیدواریم همه ما به آن اهتمام بورزیم  
ا عذر دارند حرمت و شرافت ماه مبارک رمضان راز روزه و حرمت ماه مبارک رمضان را پاس بداریم. آنان هم که 
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نظیم کنند ت ایگونهبهکه برنامه خود را  و سایر اصناف و طبقات انتظار داریم هانانواییاز اصناف محترم و  حفظ کنند.
 ی قرآنی و فرهنگی داشته باشید.هانامهکه کرامت و حرمت این ماه مبارک خدا حفظ شود. برای مسجد بر

 تکریم از مقام شامخ معلم. 0

، دانشگاه و حوزه قشرهای پیشگام در جامعه وپرورشآموزش. معلمان و مربیان ما در داریممیروز معلم را گرامی 
و روز معلم را  سپاسگزاریمهستند و حق بزرگی بر فکر، فرهنگ و همه زندگی و جامعه ما دارند از خدمات همه آنان 

 آمیزصلحانرژی  ،ع دفاعیصنای ،شهدای علمی و فرهنگی ،خاطره همه شهدا. کنیممیتبریک عرض  هاآنبه 
شهدای مقاومت و  ،حوزه ،دانشگاه ،وپرورشآموزشهنگی و و یاد استاد شهید مطهری  و شهدای فر ایهسته

 آل محمد. محمد وبه ارواح مطهر آنان صلواتی بر  کنیممیو تقدیم  داریممیمدافع حرم را گرامی 

 نکاتی عرض کنیم: وپرورشآموزشالزم است در خصوص  اینجادر  وپرورشآموزشضمن تقدیر و تشکر از خدمات 

 در خور تقدیر بودن اقدامات جامع در زمینه تعلیم و تعلم و پرورشالف( 

در  و کنکوری مربوط علمی هانامهخیرین  و در بر هایکمکجذب  ،سازیمدرسهاقدامات جامع و خوبی که در  
 ردیپذیمانجام  وپرورشآموزشتبلیغی توسط روحانیون و طالب جوان در  یهابرنامهفرهنگی و در  ،ی قرآنیهانامهبر

 .خوبی در هر یک از این فصول وجود دارد یهاگزارشو  در خور تقدیر و تشکر است

 وپرورشآموزشبر سند تحول  تأکیدب( 

شرایطی که نسل نوجوان و جوان و مربیان که در این عصر و زمانه و در  از معلمانباید تقاضا کرد  اینجادر  طورهمین 
است وظیفه ما و شما در این عرصه سنگین است انشالله توجه خواهد  بیو فرم این همه توطئه وما در معرض هج

ه در ک هاییآسیبو  هاکروبیمو مواظبت از ورود  یفرهنگم به مسائل ابر سند تحول و اهتم تأکیدحال  عین در .شد
داشتند که نیاز به عنایت بیشتر ما  تأکیدهم توجه و  هفته نیدر همرهبری معظم  .دارد وجودثال آن و ام0212سند 
 .بذل عنایت و توجه روزافزون داشته باشندکه امیدواریم دوستان ما  است
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 لزوم توجه اقشار مختلف به تربیت نسل جوانج( 

مردم مشارکت  و خیرین همراهی کنند ،ن توجه کنندآبه  هاخانوادهباید است که  ایمقوله وپرورشآموزشمقوله 
ته ن باید داشآبه  است که نسبت ایوظیفه نیترمهمتربیت نسل جوان برای تعالی جامعه در همه قلمروها  .کنند

 باشیم.

 نکوداشت هفته کار و کارگر. 1

کشور  ر سطحد تبریک بگوییم. زانمانیعزکه این هفته بسیار مهمی است که باید به کارگران  کار و کارگر است هفته
و  آورندمیمختلف صنعت و کارگاه چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در  هایحوزهدر  اکشریف و پ جوان هامیلیون

یزی محترم چ گذارانسرمایهارزش کارگران عزیز ما در کنار  .دهندمیحرکت  خودکفاییکشور را به سمت استقالل و 
 است که باید دانسته شود.

صنعت بزرگ مشغول کار  122کارگاه و بیش از  3222ن در بیش از اهزار نفر از عزیزانم 31شهر ما هم بیش از در 
نعت را و ص کنندمی گذاریسرمایه است. ما از کسانی که زااشتغالپویا و  ستند و این بخش شهر یک بخش فعال،ه

ه کارگران عزیزانی هستند ک .گران دانسته شودکه باید قدر کار کنیممی تأکیدو  کنیممیتشکر  کنندمیاداره 
 مسئوالن و ادارات دانسته شود. اقداماتی که هاآنو باید قدر  آیندمیکشور برای اداره صنعت به شمار  هایسرمایه

به  وکه صنایع مان مشکل دارد  ایدورهدر مسئوالن جای تقدیر و تشکر دارد.  دهندمیبرای صیانت از صنایع انجام 
کارگری داشتیم در حد خوب و مناسبی تالش کردند که صنایع ما دچار آن مشکالت  هایبحرانتعطیلی رفتند و سمت 

 وهم مسئوالن گذارانسرمایهدارد امیدواریم هم کارفرمایان و  با توجه به شرایطی که وجود 98و تنگناها نشود.در سال 
کوفا و فعال رود بلکه شسمت تعطیلی ن به تنهانهستد استانی و کشوری عنایت کنند تا صنعت ما روی پای خود بای

 یع جدید ایجاد شود و کارگران هم همکاری کنند. شود و صنا

 ودند.ب آمدهپیش من  گذارانسرمایههمین امروز چند نفر از  .ملی نیاز به رونق بیشتر صنعت دارد سال رونق تولید
قاضا ما ت .عرصه را بر سرمایه گذران تنگ کرده است هابانکسودهای تصاعدی  مخصوصاا دچار مشکالتی هستند 
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یم  یر در سطح کالن هم پیگ .ت سودهای تصاعدی را حل کنندالمسئول بنشینند و بخشی از مشک هایدستگاهدار
بخش زیادی از صنایع ما با  اْلناین هستیم در مجلس طرح اصالح قانون پول و بانکداری در حال انجام است اما  

شور باید در سطح ک .شوندمیهستی ساقط  و از دتصاعدی و دیرکردهای سنگین در حال له شدن هستندهای سو این
از همه کارگران و همه فعاالن  درهرصورتعنایت کنند.  هابانککه امسال وجود دارد  هاییحساسیتدر امسال و 

 .کنیممیعرصه صنعت و کارگری تشکر 

 احمرهاللبزرگداشت هفته . 2

 داشت.  احمرهاللبه  هم اختصاصامروز میز خدمت  .است احمرهاللموضوع چهارم هفته 

 ایهفتهکنند و هر  برگزارنماز جمعه میز خدمت  در اندگذاشتهکه قرار  از فرماندار محترم و همه مسئوالنی اوالا من  
یم تقاضا د . همچنینسپاسگزارممحالت دارند بیاید و گاهی در مساجد و  ایاداره مالقات عمومی در خود ادارات ار

نظم  ،هدددرست  هایوعده، اداره باید سیستمش طوری باشد که دسترسی آسان باشد کهاینضمن  .باید فعال باشد
ه هم کنممیهم تقاضا  اْلن .است شانوظیفهمالقات عمومی مسئوالن  .و انضباط و سرعت و روانی داشته باشد

 .توسعه دهندمیز خدمت در نماز جمعه را  و روزانه یا حداقل هفتگی را حفظ کنندمسئوالن این مالقات عمومی 
 .همه این وظیفه را داریم

 هایدستگاهو  احمرهاللایام سیل  در همین .هم یک نهاد بزرگ است که باید از خدماتشان تقدیر کرد احمرهالل 
بیش از هفت هشت میلیارد در این شرایط به  نددادمیفرماندار  آقایامدادی دیگر و شما مردم طبق گزارشی که 

 جای تقدیر و تشکر دارد.  که دست ما است و آماریآن هم طبق کمک کردید  زدگانسیل

 توسط مردم و دولت زدهسیلبه مناطق  هاکمکلزوم استمرار 

 .عزیز ما نیاز به ادامه این امدادها دارند زدگانسیلکنم که  تأکیدبه همین مناسبت 
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آن قدر  هااستاندر  هاخسارتاین حجم وسیع  :درخواست داشته باشیم یکی از خودمان و مردم دو اینجاباید د ر  
یر آب رفته است واساسی دیده  هایآسیبصدها روستا  .است که نباید از ادامه امداد غفلتت کنیم اراضی  ،ز

 سی الی شصت هزار میلیاردبین  هاییرتخسا .شهرهایی صدمات اساسی دیده است .است هاز بین رفتکشاورزی 
ات ئو هی هاموکب اْلن .ن مناطق امداد تالش کنندمردم همچنان با حضور در آ بنابراین .شده است برآوردتومان 

 ؛این ادامه پیدا کند ، اما بایداندکردهو کمک  اندرفتهصنایع  و مردم و اندرفته

عمل کنند و این  خود هایوعدهدقیق و جدی به  ریزیبرنامهبا  واقعاا که  رودمیاز دولت و مسئولین انتظار  ثانیاا  
مورد لطف قرار بگیرند. این مطالبه مردم از مسئوالن است که  اندشدهار مشکل عزیز ما که دچ وطنهمصدها هزار 

 باید به آن توجه کنند.

 تحریم ایران  روی دیگر سکه . تحقیر جهانیان 1

ور ما وجود در کش هاییسختیدر پایان هم در باب تحریم و شرایط امروز کشور باید بگوییم که ما شرایطی داریم که 
سنگین  هایبآسیهمه ما باید به فکر باشیم که جلوی آن  .و ضعیف بسیار سنگین است دارد که برای طبقات متوسط

 است.  و مردمکه وظیفه دولت  را بگیریمبه قشرهای عزیز متوسط و ضعیف 

ین اتحریم است اما  عرض کنم تحریم برای ایران هاتحریمظالمانه است. در رابطه با  هایتحریمهم  هاتحریمالبته 
دنیا  هایقدرتژاپن و همه  ،ترکیه ،روسیهدارند چین،  هاآمریکاییبرای جهانیان یک تحقیر بزرگ است.  هاتحریم

وارد  آسیبتا به کشوری  دهیممیقرار  فشارتحتهمه را  المللبین هایمعاهدهیعنی ما خالف تمام  کنندمیرا تحقیر 
ری یعنی شما در برابر قلد ،، تحقیر و توهین شما جهانیان و اروپاییان استهاتحریمشود. عرض ما این است که این 

خواهد کرد و پیش خواهد مقاومت  هااینمثل امریکا تاب مقاومت ندارید. ایران مقتدر به فضل خدا در برابر همه 
 .)تکبیر(ن مستکبران را به خاک خواهد مالیدرفت و دماغ ای
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 و ایادی او نبودن آمریکا اعتمادقابلوضوح 

ود ندارند روشن ب ارزش اعتماد هاآنوابسته به حقیر و  هایدولت و برخی از این هاصهیونیستو  هاآمریکاییاینکه 
 .دی بوالمللبینمستقل دنیا در این معاهده  ظاهربه هایقدرتو برخی  هااروپاییاما بدتر از آن رفوزه و مردود شدن 

بزرگ پیش وجدان خودشان و وجدان بشریت مردود  آزمونیک قدم نتوانستند بردارند امروز هم در این  هااروپایی
کمک  یم و از خداونداین هم درس بزرگ است که گرفته شد ما در شرایطی هستیم که باید به خدا توکل کن .هستند

 بخواهیم و انشالله خداوند هم کمک خواهد کرد.

 دعا

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

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 
ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه بیرونی محافظت بفرما، آسیب

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 همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهآن
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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
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  17َحٌد الله الرَّ
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