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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 
 له االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آ

 توصیه به تقوا
ُقوا  »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

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

این ماه عزیز و در این مراسم عبادی و خودم را در روزه دار  ،نمازگزار همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران
ادت خداوند و استفاده از بندگی و عب ،و معنوی به تقوای الهی و بهره گیری از قیض بیکران ماه مبارک رمضان

ماه و به  به عظمت این تو را . خداونداکنممیتوصیه و سفارش  ، روزها و فرصتهای این ماه دعوت،شبهاسحرها، 
  که ما را از درک کنندگان این ماه شریف مقرر بفرما. دهیممیمقربانت سوگند 

 کریمقرآن انبیاء الهی در 

یامبران و پانبیاء خطبه دیگر تقدیم محضر شریف شما خواهد شد داستان  احتماالا بحث کوتاهی که در این خطبه و 
ْوَحْینا ِإَلْیِهْم » :فرمودبیاء الهی ن این انشأدر کریم است. خداوند قرآن بزرگ الهی در 

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ةا َیْهُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
َو َجَعْلناُهْم أ

کاِة َو کاُنوا َلنا عاِبدین الِة َو إیتاَء الزَّ یک فصل و یک بخش مهم از اعتقادات ما و شما،  4«ِفْعَل اْلَخْیراِت َو ِإقاَم الصَّ
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انبیاء  ئلهمسکریم به  قرآنزیادی از  هایبخشالهی در طول تاریخ است.  اعتقاد به سلسله انبیاء گذشته و پیامبران
 و پیامبران در طول تاریخ اختصاص پیدا کرده است.

ت تا ختم نبوت و خلق آغازمتمادی و از  هایقرندر ابتدا به آمار و ارقامی در باب انبیاء و پیامبران الهی در طول 
 . کنممیره پیامبر اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( اشا

 هزار پیامبر در طول تاریخ 124بعثت . 1

ر روایاتی مشهور آنچه د بنا برتعداد انبیاء به معنای عام که همه سلسله انبیاء و درجات و مراتب پیامبران را در برگیرد 
یگر هم وارد هزار و بعضی ارقام د 08دیگری هم داریم  هاینقلهزار پیامبر است. البته  124از فریقین نقل شده است 

رجه الهی در یک رتبه و د آورانپیام و سلسلهن است که این انبیاء آن توجه کرد آ که باید به اینکتهشده است. اما 
صدر این سلسله نبوت و رسالت شخص پیامبر خدا حضرت محمد  بلکه دارای درجات و مدارجی هستند. در اندنبوده

 آورانپیامکه مشهورتر میان اقوال است شامل همه درجات انبیاء و  هزار 124قرار گرفته است و عدد  مصطفی )ص(
ن اشاره آبه  همقرآن پیامبران اولوالعزم که در و که پیامبر اسالم است تا رتبه بعد  هاآناز رتبه یک و صدر  شودمیالهی 

ُسِل : »شده است وُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ُ
 کسانی هستند که صاحب کتاببنا بر نقل مشهور اولوالعزم هم  5«َفاْصِبْر َکما َصَبَر أ

 .اندداشته شمولجهان، پیام اندبودهو پیام برای همه بشریت 

بیاء دیگر را باز هم ان گیرندمیدر این جدول قرار هستند این انبیاء اولوالعزم که بنابرمشهور پنج پیامبر  به بعد،در رت 
 124و مدارج متعددند. برخی از این  یم. انبیاء دارای درجات فراوانقرار ده در یک طبقه و در یک رتبه توانیمنمی

از یک  دوارثانی بودند که بع ،اندبودههزار پیامبری که در روایات فریقین به آن اشاره شده است اوصیای پیامبران 
 اصوالا امبران ین پی. برخی از اکردندمیپیام آن رسول و پیامبر قبلی را حفاظت و صیانت  ترپایینپیامبری در سطح 

اختصاص ـ  ایمنطقهو  و شهربه روستا ـ  ایمحدودهبه یک  هاآندایره رسالت  و به تبلیغ وسیع و گسترده نبودند مأمور
و هم به لحاظ  هاآنو هم به لحاظ دامنه تبلیغ و رسالت  هاآنلحاظ شخصیت  هم به هاایندرجات  داشته است.
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اما نکته مهم آن  ،از این سه چهار نظر انبیاء درجات و مراتب و طبقات دارندداشتن کتاب و صحف متفاوت است. 
و محدود خالی  الجملهفیتا خاتم از نبوت و رسالت و وصایت ولو به نحو  آدمجهان و کره عالم از  گاههیچت که اس

هزار نفر  124 رسدمی و تا به پیامبر خاتم شودمیخلقت شروع  آغازخط رسالت و نبوت و پیامبری از  نبوده است.
اتصال به عالم غیب، از لحاظ دامنه  ،هزار از لحاظ شخصیت معرفتی و علمی 124اما این  ؛مشهور استبنا به قول 

رآن قاما در  از نظر اینکه دارای کتاب و صحف و منشوری باشند متفاوت بودند. طورهمینرسالت و دایره نبوت و 
ْرَسْلنا ُرُسالا ِمْن قَ »نیامده است:کریم قرآن که نام خیلی از انبیاء در  اشاره شده استگروه کریم به این سه 

َ
ْبِل ََ َو َلَقْد أ

های عام و عنوانبهست بلکه اکثیری از انبیاء نامشان نیامده  6«ِمْنُهْم َمْن َقَصْصنا َعَلْی ََ َو ِمْنُهْم َمْن َلْم َنْقُصْص َعَلْی ََ 
 است. آمدهخاص 

 امبراناد پیعدانامها و . 2
به نفر  20تا  26 از اندعبارتکه است  آمدهقرآن بعضی از انبیاء در اسامی که  کنیممیمالحظه که دقت شود قرآن در 

ه ک امنوشتهرا  هاآنتفاصیل  است. آمدهقرآن خاص در  طوربهیکی دو مورد اختالف نامی است که از انبیاء  خاطر
 له و علیه السالم( قرار دارد. بینا و آنام حضرت موسی )علی ن . در صدر نامهای انبیاء گذشتهکنممیعرض ن

به ر رتداین پیامبر بزرگ اولوالعزم ذکر شده است که  )ع( بار نام بلند حضرت موسی 136سوره قرآن،  34در الف( 
 . گیردمیقرار  اول انبیاء

 است؛ آمدهبار  66سوره،  23حضرت ابراهیم در  نام شریفدر رتبه دوم ب( 
  است؛ آمدهبار  43سوره،  24حضرت نوح در نام شریف در رتبه سوم  ظاهراا  ج( 

حضرت یوسف و حضرت لوط مرتبه  24که  هستند (علیهماالسالم)یوسف و لوط حضرت و پیامبر د( رتبه چهارم د
 ؛است آمده

 است. آمده قرآنبار در یازده سوره  25و حضرت عیسی قرآن بار در  25با  آدمحضرت  نام تبه پنجمردر  ه(
ین و ذوالقرن طورهمیناست. بعضی از نامها مثل عزیر و عمران محل اختالف است و  آمدهبقیه انبیاء  طورهمین 

ستقیم به م صورتبهپیامبری هم این است که . مالک اندبودهاز اولیای الهی  یپیامبر بودند یا ولی هااین آیا که خضر
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ما این نامها  فرمایدمیقرآن ولی خود اطب عالم غیب از سوی مالئکه شود. مخ و وحی شودبه او یکی از انواع وحی 
 و مابقی ذکر نشده است. کنیممیضه را عر

 با نام انبیاء الهی هاییسوره. 3
یوسف،  هایسورهحداقل شش سوره بنام خاص انبیاء است:  .است انبیاءداریم که به نام  هاییسورهقرآن ما در 

هم به  عمرانآلمانند خود انبیاء و  هاییسوره، نوح و محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( و ابراهیم، یونس، هود 
وی ثان هایبنامذاریات هم به نحوی  و مانند یس، طه، عادیات، مدثر، مزمل هاییسورهنحوی با انبیاء ارتباط دارد و 

 پیامبر برشمرده شده است.

 بیان سلسله پیامبران در قرآن. 4

ریب قرار گرفته است. در سوره بقره ق موردتوجهکریم این تسلسل انبیاء و سلسله تاریخی ایشان قرآن سوره در چند 
تسلسل تاریخی نام برده  صورتبهپیامبر  82بیش از  در سوره انبیاء؛ اندشدهمسلسل نامبرده  صورتبههشت پیامبر 

پیامبر و در  3در سوره مریم  ،پیامبر 9در سوره شعراء  ،در سوره اعراف نه پیامبر ،در سوره هود شش پیامبر ؛اندشده
 َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق  »لشیطان الرجیم: : اعوذ بالله من ااندشدهپیامبر در کنار هم نام برده  88 گانهسهم در آیات سوره انعا

ِتهِ  یَّ وَب َو ُیوُسَف َو ُموسی َو َیْعُقوَب ُکالًّ َهَدْینا َو ُنوحاا َهَدْینا ِمْن َقْبُل َو ِمْن ُذرِّ یُّ
َ
َو هاُروَن َو َکذِل ََ  داُوَد َو ُسَلْیماَن َو أ

ا َو َیْحییَنْجِزي اْلُمْحِسنین یَّ اِلحین َو عیسی * َو َزَکِر َو ِإْسماعیَل َو اْلَیَسَع َو ُیوُنَس َو ُلوطاا َو کالًّ  *َو ِإْلیاَس ُکلٌّ ِمَن الصَّ
ْلنا َعَلی اْلعاَلمین   7«َفضَّ

است. در شش هفت سوره  آمدهنام در کنار هم در سوره انعام  72نام از آن  88است  آمدهقبل از این هم قصه ابراهیم 
 طورهبانبیاء و پیامبران گذشته از چه عظمتی برخوردار است. شش سوره که داستان  بینیدمی. طورهمیندیگر هم 

 ت.قطع نشده اس گاههیچ. این رشته الهی اندپرداختهبیاء به نام ان غیرمستقیم طوربهمستقیم و چندین سوره 
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 اعتقاد به نبوت عامه جزء اعتقادات مسلمین. 5
ادات و اجمالی از لوازم اعتق الجملهفیداشت آن است که اعتقاد به این انبیاء به شکل  مدنظرکه اینجا باید  اینکته

هی در طول تاریخ این انبیاء بزرگ ال کهایناعتقاد به  است.ن جزء اعتقادات مسلمانااعتقاد به نبوت عامه و به اسالم 
یکی نبوت به معنای عام آن است. چنین نیست که اعتقاد ما فقط نبوت  گوییممی. ما اصول اعتقادی که اندآمده

اور و ب مسلمین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله و سلم( است؛ بلکه جزء اصول اعتقادات
 فصیلبه نحو تنفر  20قریب یعنی بخشی از آن که است  آمدهرآن قذعان به این سلسله انبیاء است به شکلی که در ا

 عنوانهبیک خط تاریخی و  عنوانبه. از اصول اعتقادات ما اعتقاد به نبوت اندشدهو مابقی نام برده ن اندشدهنام برده 
تا خاتم اعتقاد به این سلسله انبیاء جزء  آدمن روست که از یک جبهه بزرگ توحیدی در طول تاریخ است. از ای

 .آیدمیاسالم به شمار  اعتقادات

 شجره واحده بودن سلسله انبیاء در طول تاریخ. 6

ک ی یک درخت، حقیقتاا نکته دیگر هم این است که ما معتقدیم این درخت تنومند رسالت و نبوت در طول تاریخ 
رای مشترکات بزرگی است و در طول تاریخ همه انبیاء به این خطوط و رسالت این خط دا .یک خط است وشجره 

توحید و اعتقاد به عالم غیب و خ ی. اساس وحدت این خط رسالت و نبوت در طول تارورزیدندمیمشترک اصرار 
یک خط واحد  به خداوند و باور به خداوند یکتا و دانا و توانا و حاکم و قادر و مسیطر بر عالم است این دلدادگی

را بیان  که تسلسل تاریخی انبیاء هاییسورهاین  .بقره و مریم را ببینید  ، انعام،انبیاء ،هود شعرا، اعراف،است. سوره 
انه . به رسالت یگکندمیبه یک خط مشترک اشاره قرآن  که خداوند و بینیدمی هاایندر همه  .مالحظه کنید اندکرده

هیا َقْوِم اعْ » کندمیاشاره   َفال » گویندمیعبادت خدا به معنای تام و جامع آن. همه  گویندمیهمه  0«ُبُدوا اللَّ
َ
أ

ُقوَن  ته شد که گف طورهمان. البته کنندمیهمه ما را به معاد و حقیقت عالم غیب دعوت  ؟کنیدنمیچرا تقوا پیشه 6«َتتَّ
داشتن و نداشتن کتاب  و دایره رسالت  ،هاآنی اظ شخصیت و ظرفیت علمی و معرفتپیامبران هم درجات دارند از لح

به لحاظ اقتضائات  انبیاء حالدرعینوحدت هدف بر همه حاکم است. ان البته متفاوت است اما و محدوده نبوت آن
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بر مطلبی در هر عصری تفاوت وجود دارد. بنابراین  تأکیدشاندر معجزات و و  اندداشته هاییتفاوتزمانه در پیامشان 
یک پیام انسانی  دارپرچمنورانی تابیده است و همه  هایچهرهوحدت هدف و خط یگانه توحید بر این  کهیناضمن 

 فرق داشته است. هاآنرسالت  هازمان تناسببه حالدرعین اندبوده بخشنجاتالهی و 

ر یک د مسئلهاین  است. عرض کردم طرحقرآن ر داین چند مطلب بنیادین و اساسی در باب نبوت و تاریخ انبیاء 
وت بر نب قدراینکه تقدیم شد  هاییرقمبا آماری که اینجا عرض کردم و عدد و قرآن بحث عمومی برای آن است که 

دارد که از اصول اعتقادی شما باور به این خط رسالت در طول تاریخ است و  تأکیدقرآن  .دارد تأکیدانبیاء پیشین 
این راه بزرگ توحیدی است.  دهندهادامهه این خط و مهیمن بر این خط است و دارد که پیامبر خدا ختم کنند تأکید

مشترک و خاص  هایدرساست.  آمدهقرآن فراوانی که در داستان انبیاء در  هایدرساعتقادات ما است و  جزءاین 
 دیگر به آن خواهیم پرداخت.  هایخطبهکه انشاء الله در 

روز عزیز و این جمع مبارک و اولیای الهی و به قداست ماه مبارک رمضان  خدایا تو را در این ماه شریف و این
کت برای این ماه رمضان را سراسر نور و بر مقرر بفرما؛قرآن و عمل به قرآن ما را اهل قرآن، فهم  دهیممیسوگندت 

را با اولیای خودت ما  اممقعالیدر این ماه مبارک رمضان اموات و درگذشتگان ما و شهدای  امت اسالم و ما قرار بده؛
ما روزه و نماز و دعا و نیایش و اطعام  ما را در این ماه مبارک خالص در درگاه خود  و عباداتاعمال  محشور بفرما؛

 و مقبول پیشگاه خود قرار بده.
ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ ََ َواْنَحْر  إِ بسم

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ
 18نَّ َشاِنَئ ََ ُهَو اْْل

  

                                                           
 سوره کوثر -18
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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 و الأبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی 

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

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

 توصیه به تقوا

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

َ
َوأ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  11«ُمْسِلُموَن  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِفیُکْم  ِعَباَد اللَّ
ِحیل ْقَوی 12ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  13َو َتَزوَّ

. ماهی که سراسر آن تقوا و کنممیتقوای خدا در این ماه شریف سفارش و دعوت  همه شما و خودم را به رعایت
است.  ینظیربیو  بدیلبیو پارسایی است. برادران و خواهران و جوانان عزیز فرصت رمضان فرصت  داریخویشتن

ا در پیشگاه خدا ما ر هایاشکدل ما و شما را خدایی کند. دعای ابوحمزه ثمالی باید ای ابوحمزه ثمالی دعفقط 
ما را خاشع و  هایقلبی ابوحمزه ثمالی و دعای افتتاح و آن همه مناجات ماه مبارک رمضان باید دعاریزان کند. 

ن یم و جواکجا؟!! مبادا ماه مبارک رمضان عبور کند و ما بگذر بیتاهلپارسا کند. ما کجا و بلندای دعا و مکتب 
ممکن است تکرار  هافرصتو مناجات حضور پیدا کند. بیدار باشیم این  محضر دعا در ما دل به این ماه ندهد و

                                                           
 827سوره آل عمران، آیه  -11 

 178، ص 722البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -12
 .13ـ سوره مائده، آیه  13
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یبا و جذاب رمضان را تماشا نکنیم. ممکن است این  . ممکن است دیگر چهره دلربا،نشود برای ما  هافرصتز
 فهمیممیآیا   !دختران و پسران و جوانان بزرگوار و ملت شریف .را غنیمت شمارید هافرصتاین  .شود تکرارناپذیر

این فرشته  دانیممی؟ گویدمیبا ما  یسحرهای ماه مبارک رمضان چه سخن دانیممیماه مبارک رمضان چیست؟ آیا 
باشیم.  ورغوطه هاغفلتاست؟ مبادا این ماه بگذرد و ما در  آوردهبرای ما  هاییارمغانو  هاپیامچه اسمانی رمضان 

و مناجات در این ماه  و درهای عمل به وظایف را در  ابواب دعا ن ماه،ای هایدروازهبه عظمت این ماه  خدایا تو را
 قرار بده. شهر اللهاین ماه شریف به روی همه ما بگشا و ما را از اهل واقعی 

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میهایی را فهرستموضوعات و مناسبت

 تبریک میالد امام حسن مجتبی )ع(. 8

ریم که همه ما به مناسبت ک کنممی تأکید و کنممی( را پیشاپیش تبریک عرض )عمیالد حضرت امام حسن مجتبی 
 را توجه کنیم. و هفته اکرام اکرام به نیازمندان و فقرا و اهل حاجت و مستمندان  ،بیتاهل

 بزرگ بانوی عالم  به مناسبتتسلیت . 7

دانیم. بلندتر بباید لند خدیجه را و نام ب کنممیکبری را تسلیت عرض  خدیجهوفات بانوی بزرگ اسالم حضرت 
غریب، مظلوم، مجاهد، شجاع، ایثارگر و فداکاری بود که مانند آن در میان اصحاب رسول  ،خدیجه آن بانوی یگانه

به این سادگی پیدا کرد. نام بلندی که پیامبر خدا تا پایان عمر شریفشان در برابر آن با نهایت تکریم  تواننمی (ص)خدا 
احترام و تکریم در برابر بانویی که همه هستی خود را  همهایناست.  نظیربیو  نظیرکم. این گفتمیو ادب سخن 

درود ص( )نام او را باید بلند بداریم و بر روح بلند او و همه بزرگان و اصحاب پیامبر  .فدای اسالم و پیام پیامبر کرد
 با صلواتی بر محمد و آل محمد. فرستیممی
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 معراج پیامبر )ص(بزرگداشت . 1

 .کنممیماجرای معراج که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد را یادآوری  طورهمین

 گرامیداشت پیروزی مسلمانان در جنگ بدر. 2

 .داریممیماه رمضان بود را گرامی  82بدر را که در  سازسرنوشتمسلمانان در جنگ  نظیربیپیروزی  

 :کنممی عذرخواهی شودمیو اگر در ماه مبارک رمضان کمی طوالنی  ازمپردمیبه بیان چند محور  در ادامه

 نکوداشت روز ملی ارتباطات. 3

ن الوو مسئ جمعهامامر دفت ،محترم فرماندار. از اقدامی که داریممیروز ملی ارتباطات و روابط عمومی را گرامی 
تقویت ارتباط با مردم و پاسخگویی تشکر  طورهمینکردند برای گشایش میز خدمت در نماز جمعه و  آغازمحترم 

 ایفتههباشیم. بنده هر  ترروانو  ترجدیوظیفه همه ما آن است که در ارتباط با مردم  کهاینبر  کنممی تأکیدو  کنممی
 هیواعذرخهم  هاکوتاهیو به خاطر  دانممیو این را اقل وظیفه خود  کنممینفر را مالقات  که بیایم از صد تا دویست
یه توج دفتر فرماندار و تمام ادارات و نهادهای ما باید در پاسخگویی به مردم، ،جمعهامامدارم. اما باید بدانیم دفتر 

 جایی که میسر است کوشا باشند. مردم و حل مشکالت تا

 ادارات باید .هستند هاسختیدر شرایطی که مردم دارای مشکالت و  خصوصاا  ،این یک ضرورت و وظیفه است 
 از کار مردم و گشاییگرهبا مردم صمیمی باشد.روال  شانرابطه و شان گشاده باشدهایچهره ،باشدباز درهایشان 

 ،روابط عمومی باید قوی. را باید توجه کنند که باید در ادارات باشد هاییبرنامهمیز خدمت و انواعی از  ازجمله
 عنوانهبدم و پاسخگوی مشکالت باشیم. این وظیفه ما و شما مرتبط با مر ،در میان مردم ،روسای ادارات باید فعال

حل  سازیروان داشتن ارتباطات خوب و اخالق مناسب، پاسخگویی و ،مسئول است و یک کار مهم مسئول
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مسئولین باید با نهایت جدیت به این وظایفشان عمل کنند.  .وظیفه مسئولین است هااین. است مشکالت مردم
 ایمکرده. بارها عرض کنممیتشکر  دهندمیمختلف انجام  هایبخشکه مسئوالن در  ایگستردهت از اقداما جاهمین

یت ویژه ابالغ شده است واول 32 بیش از امسال هم .شهر داریم هایبرنامهبرای  ایویژه هایاولویتکه ما هر سال 
 باشند. هاآنمسئولین باید با جدیت دنبال پیشبرد که 

   اه و مسکن و شهرسازی گالیه از اداره ر

به  .راه و مسکن و شهرسازی و بعضی از ادارات دیگر است مرتبط بایکی دو تا گالیه دارم. یک گالیه  جاهمیناما 
نکردند  شهردار توجهو فرماندار  تأکیددلیل اینکه بارها گفته شده است و مقامات استان و مسئولین در شهر علیرغم 

 کنید حسابرسی نظارت کنید، خواهیدمین شما وقتی رمضان این گالیه را بکنم. برادرادر ماه مبارک مجبور شدم تا 
و   کشیمظلومو  کشیضعیف .بروید هادرشتدانهسراغ  رسدمیرا رفع کنید اگر زورتان  هازمینتصرف غاصبانه  و

 دهید.قرار ن مدنظررا  است کشیدهزحمتروی زمین کوچکی  هاسالرق جبین کشاورزی که کسی که با کد یمین و ع
 شما قانون را برای قلدرها و متجاوزین .ن را خراب کنید و به اسم قانون از او بگیریدر شما نیست که بروید و آاین هن

 و کسیارگر و ک زو مظلوم ستیزی و زورتان به چهارتا کشاور کشیضعیفکه ضعیف هستند این  ایعدهبکار ببرید. 
 .بروید خودتان را اصالح کنید ،که هنر نیست کهاین رسدمیبه جایی ن انکه دستش

و دفتر ما عرض کرده است که شما مظلوم را کمک کنید  اندگفتهبارها فرماندار محترم و دیگران این نکته را  
اختالس  قدرآنوقتی  .را بگیرید هاآنو مچ  دکه هنر ما و شما نیست باید بروید سراغ کسی که قوی هستن کشیمظلوم

 . ما عالقهی استاگر هم برسد هم کار درست رسدمیکسی زورش ن شودمین مقدار زمین تصرف و غصب ، آشودمی
 روش درستی نیست ،اما این روش کنیدمیاز کارهایی که  کنیممیخدمت شما داریم و تقدیر  ارادتداریم به شما و 

 در این ماه در بستر شهادت جامعه را به آن منانمؤیار مظلوم و ضعیفی باشید که امیر  ،به داد مظلوم و ضعیف برسید
 توصیه کرده است.
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ی اقدام ناصوابی انجام نپذیرد و تماس احتماالا هم در باب بیمارستان و بهداشت و درمان داشتم به دلیل اینکه  اینکته
وند و ش ده کنند و متوجهامیدوارم به همین اشاره آن دوستان بسن .گویمنمیچیزی  فعالا که از تهران با بنده گرفته شد 

 توجه به مصالح مردم ضرورت دارد. 

 ایی بفرستید.و تشکرهایی که عرض کردیم موافق هستید صلوات غّر  هاگالیهحاال اگر شما با 

 گردیایرانروز موزه و  بزرگداشت. 2

اث ودم که از ابتدا روی میربنده از کسانی ب .داریممیرا گرامی  شناسیایرانو  گردیایران ،روز موزه و میراث فرهنگی
اینکه ایران یک پایگاه معنوی و اسالم بوده است  عنوانبه شناسیایرانروی مقوله  طورهمینفرهنگی و گردشگری و 

با  بطمرتاما به رعایت مسائل فرهنگی و امور  ،که باید به این موارد پرداخت کنممی تأکیدهم  تأکید داشتم و اآلن
 هایارزشکه مسئولین نسبت به خطوط قرمز شریعت و  رودمیکرد و انتظار  تأکیداید میراث و گردشگری هم ب
 را مهم بشمارند و جزء وظایف خودشان بشمارند و توجه کنند. هاآن، بنیادین دین جدی باشند

 گرامیداشت روز اهدای خون. 2

 دکه در شرف مرگ و نابودی هستن هاییانسانای خون یعنی تقدیم زندگی به اهد .داریممیخون را گرامی  اهدایروز 
عبادت است و کنیم از رنج و محنت و رهایی از مرگ  هاآنو رهایی  هاانسانوانیم برای نجات تهر خدمتی که ما ب و

 از تالش انسانی است که باید مهم شمرده شود. اینمونهاهدای خون 

 مصرف و پرهیز از اسراف سازیبهینهلزوم . 8

مصرف است. ما در ماه مبارک و شریف رمضان قرار داریم. در شرایط  سازیبهینهو  وریبهره موضوع دیگر مقوله
در این شرایط هم اگر نبودیم  ،تحریم ظالمانه و جائرانه دشمنان عنود ملت و اسالم و انقالب اسالمی قرار داریم

 مصرف یک امر الزمی بود. در این شرایط ضرورت مضاعف دارد.  سازیبهینه
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یبنده ملت شریف و بزرگ ایران نیست که  دارانروزهو ران و خواهران و نمازگزاران براد مصرف سرانه عزیز این ز
انرژی ما علیرغم اینکه خدا به شکل وافر این انرژی را در  وپاشریختبیش از همه دنیا باشد. و  اشانرژی
، تصرف در منابع بنزین و نفت، آبمثل  هاییانرژیما قرار داده است اسراف کنیم. ما در مصرف  اختیار

 وپاشریختهستیم. این  وپاشریختدچار  هاخوراکیمصرف آرد و نان و در مصرف بسیاری از  طبیعی،
ارانه یبخشی هم که بدتر است در طبقات مرفه است. طبقات مرفه  ،و اسراف بخشی در طبقات عامه است

. این وضع باید اصالح شود در کنندمیاستفاده  آن هم با اسرافو سوبسید بنزین و کاالهای ضروری را 
 صرفمانماز آن طرف هم باید مواظب باشیم که  .یم و اصل قرار دهیمنحالی که ما باید تولید داخلی را ترویج ک

راهبردی و فوری است. همه باید اقدام کنیم در  ت عاجل،الگوی مصرف ضرور . اصالحرا اصالح کنیم
 وریهرهبنکنیم تا  وپاشریختیر و ی که امکان دارد اسراف و تبذر مواد تا جایسای نان و ،بنزین ،آبمصرف 

ت به سم مصرفمان ،از لحاظ اتقان و استاندارد باال ببریم د کاالهای تولیدی خودمان راما بای .ما باال رود
همه به آن توجه م. امیدواریم که یر نکنیکه در مصرف اسراف و تبذاین ترمهمکاالهای داخلی برود و از همه 

کنند و شرایط برای اصالح  ریزیبرنامهالبته دولت و مجلس هم باید  .خواهدمیکمی دقت و توجه  .یمنک
 الگوی مصرف را آماده سازند.

   هاآسیبلزوم برطرف ساختن . 9

 .پرداختیممی هاآسیبشما مردم متدین به برخی از این  ترباشکوهحضور  به خاطرما هر سال در ماه مبارک رمضان 
 قلحدااجتماعی آن در کشور به  هایآسیبهزار نفری میبد باید تالش کند  صدیککه شهر  کنممیهم عرض  اآلن

اقداماتی  به خاطر مثالا  اندآوردهرا پایین  هاآسیبو  انددادهانجام  هاییتالشگاهی . مسئولین است پذیرامکانبرسد که 
 ما هفت .رشد طالق وضع بهتری پیدا کرده استممانعت از  انددادها انجام که دوستان در بهزیستی و دیگر نهاده

. طالق، اعتیاد، ئوالن باید کاهش پیدا کندمس ریزیبرنامهمهم داریم که به دست ما و شما و با  هشت ده آسیب
ت اه مردم نسبنگ آوردندزدی، دعوا و خشونت، تصرف ظالمانه در اموال دیگران، مفاسد اخالقی، بدحجابی و پایین 

و فرهنگ  الهی تحقیر شود هایارزش. اینکه پذیردمیالی که گاهی در فضاهای مجازی هم انجام متع هایارزشبه 
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مواجه هستیم. من مطمئن هستم که مساجد و روحانیون و مسئوالن  هاآناست که ما با  هاییآسیبمردم تخریب شود 
نماز  722شما که پرچم پرافتخار  و همین رویدمیعه و جماعات همین شما که به جم ،و شما مردم متعهد و غیور

ی از شکوه معنوی شما است و حضور انبوه زنان و مردان و جوانان در ماه مبارک رمضان نشان ایدبرافراشتهجماعت را 
 بیشوکمه اخالقی ک هایآسیب، کندمیقادی که به جامعه ما نفوذ اعت هایآسیبآن  توانیدمی. شما توانیدمیشما 

 اجتماعی که برخی را نام بردم حل کنید. هایآسیبرواج پیدا کرده است و 

دعوا و پرخاشگری یک فصل بزرگ در  و اختالفات خانوادگی ،طالق افزایش پیدا کرده است ،سن ازدواج باال رفته 
د و پیام حل کنی انیدتومیا مشتصرف غاصبانه مشکل بزرگی است که  طورهمینو دادگستری است  هایپروندهاین 

 باشد. هاآسیبحل و فصل این  تواندمیماه مبارک رمضان هم 

 لزوم عدم مذاکره با آمریکا. 82

باید عرض کنم مسائل تحریم و مسائل خارجه ما است. همه شما در جریان هستید  اینجامحور اخری هم که در 
شاید این شبهه در  .عرض کنم خواهممینان عزیز من یک نکته را به جواجدیدی در اینجا وجود ندارد. اما مطلب 

انان وج .و به خاطر این لجاجت کشور دارای مشکالت است کنیممیدل نسل جوان ما ایجاد شود که ما لجاجت 
  .امروز را هم با دقت تحلیل کنیدو دقت کنید تجربه گذشته را  ،عزیز تاریخ بخوانید

 دالیل عدم مذاکره با امریکا 8-82

نیست  فرصت .دالیلی دارد این دالیل را دقت کنید مذاکره با امریکا خیر، فرمایندمیه ر معظم ما امروز قاطعاناگر رهب
 که تحلیل کنیم اما جوان ما باید اهل تحقیق و دقت باشد. 
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 شکنانپیمانعدم اعتماد به الف( 

هیچ اختالف و نزاعی  هاملتما با  عدم اعتماد به امریکا و دستگاه حاکمه آن است. دلیل نفی مذاکره، ترینمهم
 .دارند نزاع هاآننه ما بلکه مستضعفان عالم با  ،نداریم. ما با هیئت حاکمه جبار امریکا در طول چند دهه نزاع داشتیم

مطلق به امریکا برای همه بشریت  اعتمادیبی ،دلیلش هم این است که قدرت امریکا قدرت ظالم و زورگو است
ه علیرغم هم هااین حالدرعین آمدیمکوتاه  درجاهایی هاتحلیلکه بنا بر  بنام برجام در قراردادی .است آشکار امروز

ررویی با کمال پ هااینمواردی حق ما نادیده گرفته شده است اینکه در این مسائل که ما باید معترض برجام باشیم و 
 یم وو مستق فرستدمیترامپ شماره تلفن  آقایحاال  .ندادررفتهو از زیر بارش  اندکردهرا پاره  المللیبینقرارداد 

ماه دیگر شما یا جانشین  3ما مذاکره کنیم و معلوم که یید مذاکره کنیم. از کجا که بیا فرستدمیواسطه  غیرمستقیم
ه است تادسیش نایستاده و پای هیچ توافقی نایکه پای امضا آدمی ؟کند و قبول نداشته باشدنشما بیاید آن را انکار 

 ؟با چنین دولتی مذاکره کرد شودمیمگر 

 امریکا به دنبال تحقیر و خواری ملت ایران ب( 

 دنبال این هستند که صنایع دفاعی هااین .تمام حیات و اقتدار شما ملت را بگیرنددر مذاکره دنبال این هستند  هااین
فردا راجع به صنایع  ،مذاکرهامروز راجع به   ویندگمی هااین .و موشکی و همه عزت و اقتدار ملت را از ملت بگیرند

. اگر هم دارد یک برجای گذارند ماندهعقبیک ملت ضعیف  اشنتیجهدفاعی و بعد حقوق بشر و .... آخر خط 
است  لیل اینمذاکره به دنفی ن را هم نخواهد داشت. بنابراین آ آخرشونتاژ همراه با وابستگی که زرق و برق ظاهری م

ه این دزدان ب ،عالم زورگویانبه این  ،عالم شکنانپیماند به این تواننمیهیچ انسان عاقلی و د زیر صفر است که اعتما
 اعتماد کند. و قلدرها سرگردنه 

 آخرن هستند دنبال ای هااینای خواری و ذلت پیش رفت. الفی است که اگر گفتید باید تا پ این مذاکره دیگرعبارتبه
 از بین ببرند. کشوری را حمله کنند و  ست و در نهایتاخواری و آن ذلت 
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 ایران بارز ملت هایویژگیج( 

ون نیست چ هاآنلیبی و امثال  و قابل مقایسه با کشورهایی مثل عراقکه ایران هرگز  دانندمیملت ما  نسل جوان و
  :ایران چند ویژگی دارد

 منطقی بودن. 8

 ما موافق .دادندمیکه صدام و قذافی انجام  یاقدامات به خالف، دهدنمیمنطقی است و هیچ کار خالف منطقی انجام 
 .ایمکردهاقدام  المللیبینموازین منطقی و 

 ایران نظامی قوی و نیرومند. 7

و نیرومند است ایران هرگز یک دولت  ضعیف و وابسته نیست اصل قدرت ایران هم ملت بزرگ قوی  نظامایران یک 
 ایران است.

 رای گفتمان تمدنی در دنیاایران دا. 1

 ایده و طرح دارد. طرح او در عالم مورد استقبال است.  ،فکر ،ایران ایدئولوژی

 امتیازات ما است و آن دو دلیل عدم مذاکره با شما است. هااین ترسیدمیشما از همین 

 وظایف ملت و دولت در برابر امریکا. 7-82

و برهه پیش رو و  ؟!! باید امسال نیمن ذلت برود یا اینکه باید تحمل کاست که زیر بار ای آمادهحاال آیا ملت ما 
 تردیجشوند در صحنه  ترفعال ،مسئولین باید از حال انفعال بیرون بیایند ،و مشکالت را به جان بخریم هاسختی

ع را حفظ صنایمردم هم باید صبور باشند و صنعت را باید حفظ کرد.  .ت کنندیاقتصاد را بهتر مدیر حرکت کنند،
مردم هم مردانه وسط میدان باشند البته  ،مسئولین باید همت کنند و کمک بدهند ،کنید. کشاورزی را حفظ کنید
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همه الزم است و  هااینقرار گیرند.  موردحمایت روندمیزیر فقر هم طوری باشد که کسانی که  ریزیبرنامهباید 
 انشالله.ا در کنار شما خواهد بود مطمئن باشید که خد

با الهام  ،با الهام گیری از رمضان مقاومت و حماسه و بردباری نند که این ملت یکپارچه و منسجمهم بدا هادشمن
 هایقلهخواهند ایستاد و به فضل خدا به سمت  هاستمو  هاتحریمگیری از محرم و عاشورای حسینی در برابر همه 

 نان اسالم و ملت ایران را نقش بر آب خواهند کرد.)تکبیر(شما دشم آرزوهایبلند پیروزی حرکت خواهند کرد و 

 . گرامیداشت سوم خرداد روز آزادی خرمشهر88

ادآور یک پیروزی بزرگ در دفاع مقدس و فتح خرمشهر و حلقه مهمی در سلسله وقایع روز سوم خرداد هم که ی
ان و درگذشتگ عدای آن روز و شهدای این جمبه ارواح شه فرستیممیو درود  داریممیتاریخ دفاع مقدس بود را گرامی 

 و تازه درگذشتگان از این جمع با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد

 دعا

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

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

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

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

ادقانه ما را به انجام وظایف، خدمات صبرکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن 
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی
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یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان 
تگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و ما، درگذش

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
ال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول همه ایام سشهدا 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  14ْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا
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