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  اول خطبه
  الرجيم الشيطان من العليم، السميع باهللا اعوذ
  .الرحيم الرحمن اهللا بسم

 ذنوبنا، شفيع و قلوبنا حبيب و نبينا و سيدنا علي السالم و والصالة اجمعين الخالئق بارئ العالمين الرب الحمدهللا
  .االرضين في اهللا بقيه سيما ال و االطهرين االطيبين آله علي و) ص(محمد ابالقاسم

المك اَلسلَيع  ِيابِنْت ىلاللّه و ،ِ المك اَلسلَيياِ  ع اُخْت ىلاللّه، و المك اَلسلَيةَ ياِ  عمع ىلاللّه و ،ِ المك اَلسلَيع  ِ
ى يابِنْتسن موفَر،ِ  بعج  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم الرجيم، الشيطان من العليم السميع باهللا اعوذ
  »الصادقينَ مع وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«
  ١»تُفْلحونَ لَعلَّكُم اللّه واتَّقُواْ ورابِطُواْ وصابِرُواْ اصبِرُواْ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«

  الهي تقواي به دعوت
 شكر و ذكر پرهيزكاري، و پارسايي به شعبان عظيم ماه جمعه آخرين در را نمازگزار خواهران و برادران شما همه
 خداوند اميدواريم. كنممي دعوت و سفارش رمضان، اهللا شهر و اهللا ضيافت به ورود آمادگي و احوال ههم در خداوند
 وارستگان از را ما ههم و بگشايد ما ههم و اسالم امت روي به مبارك شهر اهللا در را خود رضوان و رحمت هايدروازه

  .بفرمايد مقرر خويش درگاه مقربان و

  جامعه اصالح پايه خانوادگي روابط اصالح
 پايه خانوادگي، روابط اصالح كرديم عرض بود، خانوادگي ضوابط در بنيادي هايارزش و اخالق هحوز در ما بحث 

 زندگي سبك آداب و خانواده نظام اصالح كه باشيم متذكر بايد را نكته اين البته. است اجتماعي مسائل ساير اصالح
 بر را خود خانواده نظام ،الهي تعاليم و سنّت و قرآن پرتو در. است وابسته شما و ما فرهنگ بر طرفازيك خانوادگي

 كاهش و خانواده نظام اصالح ديگر پايهيك شود؛نمي اصالح ،همين به فقط البته ؛كنيم استوار اسالمي هايارزش پايه

                                                            
  .200آل عمران/ -1
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 باال طالق، افزايش مانند هاييآسيب با ما اگر. گرددبرمي حكومت و مسئوالن ريزيبرنامه به ،خانوادگي هايآسيب
  ،هااين اصالحطرف يك هستيم،مواجه  خانوادگي اختالفات خانوادگي، زندگي در غلط ورسومآداب ازدواج، سن رفتن
  .گرددبرمي الهي تعاليم به مراجعه و هاخطبه همين به ؛گرددبرمي شما و ما به

 شود، استوار معنويت و اخالق بنياد بر خانوادگي هايزندگي و شود الهي درست فرهنگ جامعه، فرهنگ اينكه
 و خانواده ارتقاء اساس بر ،كشوري هايبرنامه و مسئول هايدستگاه كه است اين ديگر پايهيك اما ؛است پايه يكاين

  باشند. استوار خانوادگي اخالق توسعه
 ؛داريم جمعيت همسئل امروز ما شود؛مي حل خانوادگي مسائل همه موعظه، و خطبه با كه كنيم تصور نبايد بنابراين
 معالجهكه البته  است؛ پيداكرده رسوخ اهخانواده درون مختلفي هايچالش و هاآسيب ؛دارد وجود خانوادگي اختالفات

  .است پايه يكاين لكن ؛شودنمي گفتار و موعظه با فقط هااين
 تبيين را خانه در خوب روابط اصول و آداب ،اسالم فرهنگ بايد ،خانواده مسائل بزرگان و نمتخصصي روحانيون،

 كه نيست معنا اين بهين ا ؛گيرد قرار موردتوجه -ازدواج آغاز در بخصوص- ضوابط و اصول اين بايد. بكنند
 برابر در عمومي و رسمي نهادهاي و محترم دولت محترم، مجلس ،فرهنگي انقالب عالي شوراي ،مسئول هايدستگاه

  .دنباشتفاوت بي خانواده نهاد

  بردباري و صبر
 پنجم اصل اين روي ما. بود تحمل و صبوري بردباري، اصل كرديم، اشاره آن به حالتابه كه اصلي پنج از يكي 
 زندگي يك هرگز. است باصفا و شيرين زندگي يك سرآغاز ،تحمل و بردباري صبر، كهاين براي كرديم؛ بيشتري توقف

  .شد نخواهد شيرين كرديم، اشاره آن به كه اصولي اين بدون ،آن پايان تا خانواده تشكيل آغاز از
 ،صبر كه كنممي يادآوري داشتيم، متعددي مطالب بردباري و صبر درباره. است بردباري و صبر مهم، اصول از 
 صبوري و بردباري و تحمل اهل بايد روابطشان در هاانسان كه است اسالمي مطلقات از ،عمومي قاعده يك عنوانبه

  .باشند
 و اجتماعي روابط در مدارا و صبر به را ما كه يروايات و آيات كه غير از ميكرد عرض قبل خطبه در ،اين بر عالوه
. است فراخوانده تحمل به را خانواده اعضاي و شوهر و زن ،خاص طوربه روايت ده نزديك به خوانند،فرامي خانوادگي

 ورسومآداب هايي كه درتفاوت ؛است فقر دچار مادي لحاظ از شوهري كه ؛است مشكالت و اختالفات رفع كليد ،تحمل
 موجب هااين از يك هر ،يكديگر ميان اقوام وآمدرفت توقعات طرفين در تواند وجود داشته باشد؛طرفين، مي خانوادگي
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 خصوصبه دهيم، قرار زندگي مبناي خانوادگي روابط در را تحمل فرهنگ ما اگر آيد. پيش اتياختالف يك كه شودمي
 در زندگي روشني هايافق وقتآن بگذاريد، تحمل و صبر بر را تانزندگي آغازكه  كنممي عرض جوان هايزوج به

  .شد خواهد پيدا شما

  كردن صبر بركات
 كتب در هم و سنت اهل كتب در هم كه رواياتي- كرده، توصيه زندگي روابط در صبر به را ما كه روايتي ده در 
  اشاره شده است: صبر براي بركت نوع هشتبه  حداقل -آمده اماميه

 ؛آسيه و ايوب مثل است؛ تاريخ بزرگ صابران ثواب ،كندمي صبر كه كسي ثواب -1
 ؛است الهي شاكران ثواب كنند،مي تحمل را خانه مشكالت كه كساني ثواب -2
 ؛دارد را خدا درراه جهاد ثواب ،شما صبر -3

 ؛است جهاد ثواب ثوابش گويدمي كه است مهمي همسئل قدرآن ؛است شگفتي نكته اين
 شوي؛مي سهيم شهيدان ثواب در همسرت، كردن تحمل با خداست، راه در شهادت ثواب ،كردن صبر ثواب -4

 دارد؛ سال يك عبادت ثواب: فرموده روايات بعضي در است، عبادت همنزلبه شما صبر -5

 ؛شويمي محشور الهي اولياي با -6
 كبري صديقه با الهي، اولياي با كند، تحمل را خويش همسر سوءخلق كسي اگر كه داريم هاخانم مورد در

 شود؛مي محشور زهرا فاطمه حضرت

 ؛شودمي قبر عذاب رفع -7
 ارتباطات در صبوري هاآن ازجمله شودمي قبر فشار شدن كم باعث كه آمده روايات در اعمالي سلسله يك

 است؛ خانوادگي

  .است شده مقرر خانه، در صابران براي ايويژه هدرج -8

  معنوي و سالم جامعه سرآغاز سالم و آرام خانه
 اولياي با حشر شهادت، ثواب جهاد، ثواب عبادت، ثواب؟ است ذكرشده هاثواب اين كه است خبر چه به راستي 
 در صبوري بحث براي چرا ؛است ما اخروي زندگي سير و ما حيات دشوار مواقف از يكي كه قبر فشار كاهش الهي،
 سرآغاز اخالقي و معنوي سالم، آرام، خانه اينكه براي ؛است روشندليل آن كامالً  است؟ ذكرشده آثار همه اين ،خانه

  .است جامعه يك سعادت
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 و هستند بردبار آن مرد و زن كه ايخانه. شودمي حاكم آن در معنوي نگاه ،باشد اندك توقعات آن در كه ايخانه
 جاي شودمي خانه اين ؛كنندنمي پرخاش ؛آوردندنمي ابرو به خم زندگي ناماليمات برابر در ،روندنمي در كوره از زود

 در جهاد اهل كه هاييانسان ؛هستند عبادت اهل كه هاييانسان تربيت جاي شودمي خانه اين ؛بزرگ هايانسان تربيت
  .شوندمي تربيت آرام هايخانه در بزرگ هايآدم ؛هستند خدا راه

 را ديگران فوري ؛دادگاه برويم گويندنمي فوري ؛ريزدنمي هم به طوفاني ناماليمات در ،است آرام كشتي كه ايخانه
 جوانان و شد طوراين ما هايخانه اگر ؛كنندمي رفع را خودشان مشكل هركسي از قبل خودشان ؛خوانندنمي حكميت به
 مترتب برايشان كردم عرض روايات در كه هاييثواب اين وقت آن آموختند، را صبوري و بردباري فرهنگ اين ما
  .شودمي

  ما صبريبي داليل
هم  ش رافكر ؛كنيمنمي را امور عواقب فكر كه است اين خاطر به ؛است ظرفيتيكم آن دليل نيستيم؟ صبور ما چرا

  .پاشدمي هم از زندگي خود، همسر با ارتباط در تندي و تحمليبي خاطر به گاهي كه كنيممين
 گويدميكه  دارد ايفلسفه فرهنگ، اين .است فردي گراييلذت فرهنگ كه دارد وجود غرب در فرهنگي يك
 را زندگي ناماليمات كه همين ؛كندمي تحملبي را هاآدم ،فرهنگ اين ؛دنيايشان هايلذت و هستند خودشان هاانسان
 ؛است باز شرعي ازنظر كه است ايجاده طالق، هجاد طالق؛ گويدمي سريعباشم؛ و  راحت خواهممي من گويدمي ببيند،
  .است كشنده بسيار خانهيك درون اختالفات. است مبغوض بسيار اما

 و صبر اهل ما اگر كهاين از غافل ؛بردمي تحمليبي سمت به را انسان ،فردي جوييلذت و ناآرام ،فردگرايي روح اين
 انسان كه نيست اين بردباري و صبر معناي البته. شودمي ترراحت و ترآرام ،هم مادي زندگي همان باشيم، تحمل

 وأَنتُم لَّكُم لباس هنَّ« مرد و زن چنين نيست. هرگز ؛دبپوش چشم الهي هايارزش از يا ؛باشد غيرتبي ؛باشد تفاوتبي
اسبنَّ ليكديگرند انساني منش و اخالق حافظ يكديگرند، هايچشم ٢»لَّه.  
 سوره 35 آيه .شود خيرات همهآن منشأ تواندمي ،بردباري و تحمل اين و است بلند اهداف به رسيدن براي ،صبر 

 صبر مقام ٣»عظيمٍ حظٍّ ذُو إِالَّ يلَقَّاها ما و صبرُوا الَّذينَ إِالَّ يلَقَّاها ما و: «فرمايدمي خداوند كه نكنيد فراموش را فصلت
  .است ايويژه هايانسان براي مقام اين و است صابرين مقام ،زندگي كشاكش در آرامش و بردباري و تحمل و

                                                            
  .187بقره/ -2
 .35فصلت/ -3



وّرخ                ه  ی                                 ٢۴/٠٣/١٣٩۴ماز ا   رت آ اّهللا ا

 
 

5

 ناماليمات برابر در بردباري و صبر آن، هايپايه ترينمهم از كه شده هنيدنها ييهاپايه بر خانوادگي زندگي كه بدانيم 
 انواع و خانواده دو آداب و سليقهاختالف روز يك، فقر روز يك ،بيكاري روز يك ،هست قسط روز يك .است زندگي

  .ريزدمي هم به را هاييبنيان كه است كوچكي نكته ،هااين از هركدام ؛هست شريفتان ذهن در كه هاييمثال اين

  جهان هايبنيان زيباترين از خانواده بنيان	
 هابنيان ترينمحبوب خانواده بنيان ،آمده روايات در آنچه طبق ؛است هستي جهان بنيان زيباترين خانواده بنيان

 وظايفمان با آشنايي توفيق ما همه به خداوند اميدواريم ريخت درهم را ايماني رفيع كاخ اين ايبهانه اندك با نبايد. است
 برپايي سمت به را ما جوان نسل و بدارد مصون معنوي و مادي هايآسيب همه از را ما هايخانه و بفرمايد عنايت
  .بفرمايد هدايت آرماني و ايماني هايخانه
»رِ وص1( الْع( َّرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنخُس )نُوا الَّذينَ إِالَّ )2آم لُوا ومع حاتالالص ا ووقِّ تَواصبِالْح ا وورِ تَواصببِالص 

  العظيم العلي اهللا صدق ،٤»)3(

  دوم خطبه
 و سيدنا علي اهللا صلي و العالمين الرب الحمداهللا. الرحيم الرحمن اهللا بسم الرجيم، الشيطان من العليم السميع باهللا اعوذ

 صديقة علي و ابيطالب بن علي اميرالمؤمنين امامنا و موالنا وصيته و خليفته علي و) ص( محمد مصطفي اباالقاسم نبينا
 ائمة علي بارك و زد و سلم و صل اللهم الجنة، اهل الشباب سيدي الحسين و الحسن علي و الزهراء فاطمه الطاهره

 و علي بن محمد و موسي بن علي و جعفر بن موسي و محمد بن جعفر و علي بن محمد و الحسين بن علي المسلمين
 معدن و المالئكة مختلف و الرسالة موضع و النبوة شجرة) عج( المنتظر القائم الخلف و علي بن الحسن و محمد بن علي
  .اجمعين عليهم صلواتك الوحي، البيت اهل و العلم

  الرجيم الشيطان من العليم السميع باهللا اعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  ٥»مسلمونَ وأَنتُم إِالَّ تَموتُنَّ والَ تُقَاته حقَّ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«

                                                            
 سوره عصر. -  4
 .102عمران/آل  -  5
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 تزودوا و بالرّحيل فيكم نودي فقد اهللا عباد تجهزوا معصيته، اجتناب و امره لزوم و اهللا بتقوي نفسي و اوصيكم اهللا عباد
  .التقوي الزاد خير

  تقوا به دعوت
 هآستان در و شعبان شريف ماه جمعه آخرين در را خودم و ارجمند خواهران و برادران گرامي، نمازگزاران شما همه

  .كنممي سفارش پرهيزكاري و پارسايي و تقوا به رمضان عظيم ماه

  رمضان ماه بيشتر شناخت براي سفارش
 آغازشده بزرگ رمضان به ورود معكوس شمارش كه شعبان ماه واپسين روزهاي در كه است بوده سنتي اين گويا
 و كردندمي موعظه و دادندمي هشدار الهي اولياء ما معصوم پيشوايان شعبان، ماه جمعه آخرين در بخصوص و است
  .كردندمي آماده خدا بزرگ مهماني در ورود براي را جامعه
 من كه است مهمي مطالب حاوي شعبان ماه در آله و عليه اهللاصلي محمد حضرت ،اسالم امبريپ خطبه آخرين 

 شعبان ماه پايان با ارتباط در ديگر حديث چند و خطبه اين به همراجع به را روحاني و طلبه دوستان ويژهبه را دوستان
  .دارد منبع چندينكه  كرده نقل را خطبه اين رمضان شهر باب از بيستم باب دهم؛مي ارجاع وسايل الشيعه به

 در كه توصيفاتي مجموعه زماني بنده .كندمي ذكر رمضان شهر مورد در وصف ده نزديك به خدا پيامبر خطبه اين در 
 روايات در وصف و نام و صفت صد گمانم به ؛بودم كرده جمع بود را واردشده روايات در ،رمضان مبارك ماه مورد
  .است آمده رمضان مبارك ماه براي
 كه است ماهي رمضان مبارك ماه ؛كندمي شفاعت ؛كندمي پيدا تجسم قيامت در رمضان ماه كه شدهنقل رواياتي در
 و فقيران بهار و ربيع هم كه ماهي مغفرت، و رحمت ماه است، عبادت ماه كه ماه اين. ايمنرسيده آن بلنداي به ما هنوز

 و عرفان، اخالق عيد ؛است عيد الهي اولياي براي كه دارد شكوهي چنان ماه اين ؛قرآن و دعا بهارو هم  است نيازمندان
  .است معنويت
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  رمضان مبارك ماه در بهتر حضور براي هادل سازيآماده
و   !گرامي برادران. دارد هاحرف دارد، زيادي اسرار مند،عالقه هايجان و مشتاق هايدل براي رمضان ماه هالل
 تأكيد ؛خوانندمي فرا بزرگ مهماني يك به را ما همه شعبان مبارك ماه جمعه آخرين در خدا پيامبر! ارجمند خواهران

 هديه يك كه ماهي ؛است رمضان ماه اين ؛شودمي باز شما روي غيب عالم هايدروازه و رحمت درهاي كه كنندمي
  .شويم آماده اكنون از و بگذاريم شكر القدرليله و رمضان ماه درك توفيق بر را خدا. است الهي بزرگ
 استقبال به شودمي محرومان و نيازمندان يتيمان، به رسيدگي باو  استغفار با ارحام، هصل با كينه، از خالي هاييدل با 
 يك ؛است پله يك رمضان ماه شب و هرروز. نيست وصفي قابل درجات رمضان ماه درجات. رفت رمضان مبارك ماه

. برويم رمضان ماه سمت به ،كامل آمادگي با بتوانيم همه كه اميدواريم .كرد سير بايد را روزهيك درجات. است درجه
 ماه با بايد ما هايبچه .بكند نورافشاني ما هايخانه در بايد ،رمضان ماه .است تربيت و اخالق مدرسه ،رمضان ماه

 ماه استقبال به تقوا كسب با بتوانيم اميدواريم. باشد رمضان مبارك ماه آماده بايد ما هجامع و بشوند تربيت رمضان
  .كنيم جمع توشه و بگيريم درس جامعه و خود اصالح براي ،هدايت و نور سراسر ماه اين از و برويم رمضان شريف

  شهدا ياد گراميداشت
 ياد. داريممي گرامي را كردند فشانيجان اسالم براي ،تاريكي هدور در كه صفوي نواب ياران و مؤتلفه شهداي ياد
 را اسالم عالم جايجاي و لبنان سوريه، عراق، يمن، در اسالمي مقاومت شهداي و (س) كبري زينب حرم مدافع شهداي
  .شهيدان اين ههم پاك روان به فرستيممي درود و داريممي گرامي را سعيدي اهللاآيت شهيد ياد. داريممي گرامي

  كشاورزي جهاد هفته داشت گرامي
 وزارت با بعد البته كه بود موفقي بسيار جهاد يك سازندگي جهاد. داريممي گرامي را جهاد كشاورزي ههفت

 به ما كه روزگاري در كنند،مي تالش كشاورزي جهاد هحوز در كه عزيزاني ههم كه رودمي انتظار .شد ادغام كشاورزي
  .كنند تالش كشاورزي زيرساخت و كشاورزي ارتقاي در ،داريم نياز مقاومتي اقتصاد

 مهم وزارت اين مسئوالن و دولت از كه است مهمي هايمقوله از ،كشاورزي هحوز و ما كشور استراتژيك كاالهاي
 مسئوليت و داريم توفيق آرزوي برايشان و كنيممي عرض نباشيد خسته عزيزان اين به. بپردازند آن به كه رودمي انتظار
  .برآيند خوبيبه آن هعهد از بتوانند اهللا انشاء كه است عزيزان اين عهده بر كشاورزي حوزه در مهم بسيار
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  احمرهالل هفته گراميداشت
 از. كنيممي تشكر و تقدير ،باشكوه مراسم اين در احمرهالل عزيزان حضور از و داريممي گرامي را احمرهالل هفته
  .داريم توفيق آرزوي هم عزيزان اين براي ؛كرديم استفاده احمرهالل در رهبري معظم مقام محترم نماينده سخنان

 رسانيخدمت آماده او با هماهنگ ،ما جامعه همه بايد كه دارد عهده بر مهم الهي و انساني وظيفه يك احمرهالل 
  .باشد

  زيستمحيط هفته گراميداشت
  :كه است هاييمقوله از زيستمحيط مقوله .داريممي گرامي را زيستمحيط ههفت 

  .كنند تالش زيستمحيط فقه و اخالق و فلسفه مقوله در بايد ما علمي هاينهادي و ما هحوز :اوالً
 چند رهبري معظم مقام قبل سال. است ما آينده هاينسل و جامعه همه مسئله ،زيستمحيط مسئله :ديگر طرف از
  .كردند تحليل را زيستمحيط مقوله مختلف ابعاد و فرمودند ابالغ را سخنراني آن گذاشتند وقت ساعت

 همراه بايد زيستمحيط پيوست. است هاآاليندگي و زيستمحيط منابع به توجه گروي در ما جامعه آينده و سالمت
 فرهنگ و بكنند بيشتري تالش زمينه اين در مسئوالن كه اميدواريم و باشد ما هايشهرسازي و صنعتي هايپروژه همه

  .كند پيدا تعالي و رشد ما جامعه در بايد زيستمحيط و طبيعي منابع از صيانت

  ايهسته مذاكراتنكاتي در باب 
 است، گوناگون ابعاد و هااليه داراي و هستيم درگير قضيه اين با ما هرروز كهاين دليل به مذاكرات خصوص در اما
 و بينايي و بصيرت از خدا شكر به هم شما است. شدهمطرح غربي هايقدرت و ايران بين باب، اين در زيادي نكات
 بند چند در را هااين من كه دارد تأكيد مذاكرات باب در نكاتي بر ما ملت بازهم اما ؛هستيد برخوردار وافري آگاهي
  .كنممي تكرار و تأكيد

  كنندهمذاكره تيم از حمايت -1
  .باشد جامعه عمومي وحدت با ملي موردحمايت و باشد گرم پشتش بايد كنندهمذاكره تيم
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  ه به مطالبات دلسوزان انقالبكنندمذاكره تيمتوجه  -2
 مطرح عمومي مجامع در يا مجلس در كه مطالباتي كه بداند بايد هكنندمذاكره تيم كه است اين ديگر مهم بسيار نكته

 دنبال را مذاكره جريان بيداري و بينايي تمام با ما ملت كه بداند بايد هم دنيا و است شما نفع به مطالبات اين شود،مي
  .آمد نخواهد كوتاه مطالبات آن از ايذره ما رشيد و بزرگ ملت كه است مهمي بسيار مطالبات ما مطالبات. كندمي

  عزّت نكردن قرباني و هاتحريم تحمل  -3
 جنايت هاتحريم اين. است ظالمانه بسيار هايتحريم ،است كرده تحميل ايران بزرگ ملت بر آمريكا كه هاييتحريم

 بر را آمريكا تاريخ هايتحريم ترينسخت ما كه كرده اعالم آمريكا جمهوري سابق سايرؤ از يكي. است بشر به نسبت
  .كرديم تحميل ايران ملت

 مسئوالن طرف از كه است اين ما تقاضاي اما شده،تحميل ما ملت بر ايظالمانه هايتحريم كه است درست نكته اين
 كه شود اعالم بايد همزمان. بشود است، بشريت به جنايت كه ظالمانه هايتحريم اين به اياشاره تريبون، هر در و ما

 برابر در ملت اين تسليم آرزوي ،آمريكا و ؛كرد خواهد مقاومت ،تاريخ هايتحريم ترينسخت برابر در حتي ما ملت
  .برد خواهد گور به حتماً را هاجنايت اين و هاتحريم
 را هاتحريم اين ههم ،ملت اين. ايران ملت مقاومت به هم و شود توجه بايد تحريم ابعاد به هم كه است اين سخن ما 

 امام مكتب و شهيدان ساالر مكتب آموخته رسد كه ملتي اين. كندنمي قرباني را خودش عزت ولي كند،مي تحمل
 دشمن برابر در ملت اين ؛كندمي زندگي اسالمي انقالب الشأنعظيم رهبر رهبري تحت و است عليه تعالي اهللارضوان
 جوانان و بزرگ ملت و الهي اليزال قدرت بر هاآن اتكايبايد  كه بدانند هم ما مسئوالن و كنندگانمذاكره. آيدنمي كوتاه
  .باشد كشور اين رشيد

  اقتصادي گوناگون هايعرصه در مقاومتي اقتصاد به توجه -4
 بر را مانزندگي جريان و اقتصادمان هايپايه بايد ما. نكنيم فراموش را مقاومتي اقتصاد كه است اين چهارم نكته
 همه در صنعت حوزه و كشاورزي حوزه در .شود پذيرضربه المللي،بين هايوتابتب از كمتر كه كنيم استوار مجرايي
 استوار و بنياندانش اقتصاد يك كه بكنند تالش بايد مسئوالن ما، صنعت ما، هايدانشگاه اقتصادي، علمي، هايحوزه
  .كنيم طي را مسير همين شاءاهللان كه هست ايران در قدرت اين و كنند برپا فشارها و هاتحريم نوسانات اين از بريده
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  رودنمي آمريكا گري سلطه و زور بار زير ايران ملت  -5
 نرمشي يك وارد معظم رهبر هايراهنمايي باآن،  مسئوالن و ايران كه بدانند دنيا ههم كه است اين بعدي نكته
 خواهيزياده و ظلم بار زير بدانند اما ؛پذيرفتند ،است دنيا در كه اصولي آن احترام به را مذاكرات ؛شدند قهرمانانه

  :نرسيد نتيجه به مذاكرات اين اگر ،ندنبدا دنيا ههم و هاآمريكايي و روندنمي
  ؛نشست درنخواهد پا از هرگز ايران :اوالً
 آن و است قدرت يك عهده به فقط ؛ بلكهنيست غربي هايقدرت عهده به مذاكرات شكست مسئوليت :ثانياً
  .است كارجنايت آمريكاي

  يمن مسئله
 يك وارد و نفهميدند ؛كردند خامي هاسعودي كه است روشن وضوحبه  امروز اينكه ،يمن قصه در اخير نكته اما
 ؛نبود درست شما هايارزيابي گويندمي هاآن به شانآمريكايي اربابان امروز. شدند خطرناك شده گذاريمين ميدان
  ؟رفت كجا ،دربياوريم پا از را اهللا انصار توانيممي هجمه يك و حمله يك با گفتيدمي شما كهاين

 چه و انصاراهللا وقمعقلع در چه و هادي منصور برگشتن در چه اهدافتان به يابيدست دركه  بدانند، را اين هاسعودي
 تحت و دست زير يمن هاياستان اكثر امروز. ايدخوردهشكست اهدافتان ههم در شما، هايوابسته توسط يمن تسخير در

. خورديد شكست هم شما و ندارد يمن در جايگاهي هيچ هادي منصور امروز. است يمن ارتش و انصاراهللا قدرت
 است همين شما مصلحت ؛كرديد خامي. برساند سرانجام به را شما كه نيست راهي اين .شده ناامن هم خودتان شهرهاي

 كه شماست به مسلمانان نصيحت اين ؛شماست به ايران نصيحت اين .برگرديد ايدكرده كه اشتباهي از ،جاهمين از كه
 عزيز مردم و انصاراهللا اهداف عكسبه ؛نشد محقق شما اهداف. برداريد ظالمانه اشغال و وحشيانه جنايت اين از دست
 تقاضا انصاراهللا به هاهمين كنيد، حمله دادند تأجر شما به كه هاييآمريكايي همان بدانيد هم را اين. شد محقق يمن
 در انصاراهللا با آمدند هاآن خود االنهمين ؛رساندنمي جاييبه را شما اين ؛ندهيد آمريكا به تكيه ؛كنيد مذاكره بياييد دادند
 نتايج الهي فضل به اسالمي امت و مقاومت جريان براي البته و است اشتباه ،ايدرفته كه راهي اين. هستند مذاكره حال
 ،ناب اسالم و مقاومت جبهه كه بدانيم بايد ما ههم هم را اين و بود خواهد خيري نتايج افتاد، اتفاق يمن در كه امر اين

 پيوسته جبهه يك ،عالم سراسر در خدا راه در مجاهدان مقاومت و ايران بزرگ ملت پايداري و اسالم بركت به امروز
  .درآورند پا از را جبهه اين توانندنمي اسالم دشمنان هرگز كه است منسجمي
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  دعا
  ...اهللا يا االكرم االجل االعزّ. االعظم العظيم باسمك ندعوك، و اللهم نسئلك
  ...النية صدقو المعصيه بعد و الطاعه توفيق الرزقنا اللهم
  ...بفرما كوتاه اسالمي كشورهاي از دشمنان شر
  »الْأَبتَر هو شانئَك إِنَّ*  انْحر و لرَبك فَصلِّ*  الْكَوثَر أَعطَيناك إِنَّا« الرحيم الرحمن اهللا بسم
  العظيم العلي اهللا صدق

  
  اهللا و رحمة عليكم والسالم

  
 


