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 خطبه اول

الّله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
انفسنا و سیات  امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور

بیَن األ ٍد َو َعلی آله األطیَّ ِبی اْلَقاِسِم ُمَحمَّ
َ
ما بقیة الّله اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا أ طَهرین السیُّ

 فی االرضین.

 توصیه به تقوا
ُقواْ »اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
الّلَه َوکوُنوْا َمَع  یا أ

اِدِقیَن  1«الصَّ ِعباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزَمة َامِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد ُنوِدَی  
2فیُکم ِبالَرحیل 3َو َتَزَودوا َفِإنَّ َخیَر الزاد التقوی   

م علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالالسالم علیک یا بنت ولی الله، السالم 
 علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

بری از خداوند در نهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری و فرما
خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی از خداوند می کنم وهمه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می

 را به روی همه ما بگشاید و ما را از بندگان شایسته و وارسته خویش مقدر بفرماید.
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 های پیشینیادآوری خطبه
بر تاکنون ده اصل و وظیفه مهم  .پیشین پیرامون اصول و ضوابط همسران در قبال یکدیگر بود هایخطبهسخن در 

برشمردیم. صفا و صمیمت خانواده در گرو پایبندی به اصول و تعالیم را فقهی و اخالقی اسالم  هایارزش اساس
به  .و جوامع بشری است هاانساناسالم در حیطه خانواده است. خانواده جایگاه رشد و پیشرفت مادی و معنوی 

 .باشدمی مهم است هایموزهآدارای تعالیم و  ،همین دلیل اسالم در زوایای گوناگون خانواده
امروز یازدهمین . در خطبه است بخشنجاتهدایتگر و  ،فقه و اخالق اسالمی ما در حوزه خانواده دارای نسخه روشن

 .کنیممیاصل در فضای خانواده و روابط همسران را آغاز 

 صیانت اصل اصل یازدهم:
فضای معنوی در خانه حفظ اخالقی و  هایباارزشدر رابطه همسران  و محافظت صیانتیازدهمین اصل، قاعده  

همسر در  تأثیر چراکهو نهی از منکر دارند  معروفامربهاست. همسران در قبال همدیگر وظیفه هدایت، راهنمایی، 
 .برجسته و واالیی است تأثیرسعادت و رشد یکدیگر 

 دالیل اصل صیانت
 :آیدمیبه شمار در فضای خانه  االجراالزماصول  ترینمهماز  به چند دلیل اصل صیانت

 بیشتر همسران نسبت به یکدیگر آشنایی  .1
بر دوش همسران نقاط قوت و ضعف یکدیگر را بهتر بدانند و این شناخت هم  تا شودمیسبب  آشناییاین 

نقش اثر گفتار و رفتار هر یک از همسران در هدایت و رشد دیگری چنین پیداست که و هم آوردمیوظیفه 
 .بسیار زیادی دارد

و  آشناییاین . و شناخت است آشناییخواهیم یکدیگر را هدایت کنیم نیاز به بدر فضای عمومی جامعه اگر 
اما اعضای خانواده در فضای خانه ، شناخت در فضای عمومی جامعه ممکن است خیلی قوی نباشد

همسر نسبت به شوهر  ،هستند تریگستردهدارای روابط  و نسبت به یکدیگر دارند تریکاملشناخت بیشتر و 
قرابت  به علتخاص حافظ اسرار هستند به همین دلیل اقدام او نسبت به اصالح همسر،  طوربهو بالعکس 

 .است مؤثر کامالا یک اقدام به احوال شریک زندگی خود  آشنایی و بیشتر
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 . حاکمیت روابط عاطفی و محبت بین همسران2
حاکمیت روابط عاطفی و محبت و دوستی بین همسران است. محبت و دوستی که بین همسران حاکم  ین دلیلدوم

خاص در  طوربهبنابراین اعضای خانواده  .کندمی انه همسرانگرهدایتبیشتر سخن و کالم و برنامه  تأثیراست باعث 
چون روابطشان گفتیم خاص  ورطبهو تعالی معنوی دیگر اعضا موظف و مسئول هستند.  داریدینو قبال دین 

گاهی بیشتر نسبت به یکدیگر دارند ترنزدیک و وجود عواطف  دانندمیبیشتر را در همدیگر  تأثیرراه و رسم  ،است، آ
 .شودمیبیشتر  تأثیرموجب 

یکدیگر که موجب انتخاب  احوال هببیشتر  آشناییرابطه و  :کندمیاین چند نکته وظیفه ما را در فضای خانواده بیشتر  
فضایی  نیز فضای عاطفی بین همسران،. دهدمیرا در طرف مقابل افزایش  تأثیرامکان   شودمیبهتری  هایروش

و ارتباطات  هاخانوادهدر بسیاری از  ایمدیده. دایت همسر خویش موفق باشده د ر تواندمی راحتیبهاست که همسر 
راف بوده است اما همسر خوب و مسئولیت شناس وی، سرنوشت شریک زندگی خانوادگی که مردی دچار انواع انح

 . است دادهرخ کراتبهنیز این اتفاق  در مورد مرد نسبت به همسر خویش عکسبهخود را تغییر داده است و 
با ازدواج روند  است خوردهنمیبه چشم دینی  هایارزشدر بسیاری از مواقع شخصی که در سابقه زندگی او تقید به 

 .که همسرش او را تغییر داده است بینیدمی نگریدمی هاآنبا دیده دقت که به زندگی  .زندگی او تغییر کرده است
که در هدایت  طورهمانسترده همسران نسبت به یکدیگر گ هایآشناییارتباطات عاطفی، ،البته این رابطه نزدیک 

همین امور نیز  احیاناا ، رودمیبه شمار و یک فرصت مهم  است رگذاراثف او عضهمسر و اصالح او و رفع نقاط 
بنابراین مسئولیت . کندمیسرایت  یهمسر به دیگر هایلغزش آنجایی که ،تبدیل به یک تهدید بزرگ شود تواندمی

در دیدگاه فقهی و اخالقی  مؤکدیک مسئولیت بسیار مهم و  داریدینهمسران در قبال یکدیگر در حوزه اخالق و 
 .اسالم است

که در منطق کالن اسالم، همه افراد جامعه در  کنممینکته جلب این توجه عزیزان را به  مسئلهدر توضیح بیشتر این 
یک  عنوانبهو نهی از منکر  معروفامربهبا  شما دیگران وظیفه مند هستند. تقبال هدایت و تعالی دین و معنوی

فریضه، یک تکلیف همگانی و فراگیر ین ادر منطق اسالم  دانیممیوظیفه عمومی آشنا هستید.  تکلیف همگانی و
برای  مسئول ودر برابر همدیگر  هاو گروهطبقات اجتماعی  ازلحاظقید و شرطی  هیچبیاست. آحاد جامعه 

 .هستند موظف هالغزشبازدارندگی از 
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 صیانت و محافظت هایالیهسطوح و 
و نهی از منکر سه قانون فقهی بسیار  معروفامربهاما قانون ارشاد جاهل، قانون هدایت و راهنمایی دیگران، قانون 

 :باشدمیمهم است که این سه، دارای چندین الیه 

 نظارت و هدایت صیانت عمومی و همگانیاول: الیه 
که ما وظیفه  گویندمیو نهی از منکر و هدایت همگانی  معروفامربهالیه آن مربوط به همگان است که به آن اولین 

 .در مواردی واجب و در مواردی مستحب است و این الیه دیگران تذکر داده اقدام کنیم هایلغزشداریم که در برابر 

 نظارت و صیانت خاصدوم: الیه 
مسئولیتی خاص در  هاآنو برای  ویژه فرمان داده طوربهالیه همگانی و عمومی، خداوند به چند گروه و  آنعالوه بر 

 :شودمیاشاره  هاآننظر گرفته است که در ذیل به 

در هدایت و تربیت و فرهنگ  ییفه خاصظعمومی و هوظیف عالوه بر دولت و حکومت :دولت و حکومت .1

آسایش و در خدمت اقتصاد جامعه  مسئول  که دولت طورهمانمنطق اسالم در بنابراین  مردم بر عهده دارد.
 مناسب خود باشد. هایشیوهو  هاروشاست باید در خدمت فرهنگ و تعالی معنوی جامعه با 

ی در قبال هدایت دیگران و : علما و نخبگان مثل بقیه نیستند بلکه وظیفه خاصعلما و نخبگان جامعه .2

 است. شدهگذاشته هاآنبر عهده  هابدعتمقابله با 

 .خاص نسبت به یکدیگر دارند هاعضای خانواده که وظیف: هخانواد .3
اخالق دیگران باشیم صاحبان  وخطاب کلی که به همه ما شده است که پاسدار دین و معنویت  غیرازآن درواقع
 در قبال هم دارند. بیشتریبا یکدیگر دارند وظیفه  ترینزدیکصاحبان علم و دانش بیشتر و کسانی که روابط  قدرت،

  مسئولیت تربیتی در خانواده هایالیهسطوح و 
یم   :شودمیبیان  اختصاربهکه  در خصوص خانواده هم ما سطوحی دار

 .نامندمیخانواده بزرگ یعنی اقوام و خویشان و خانواده که همه را خانواده بزرگ  اول: خانواده بزرگ:

 خانواده کوچک یعنی همسران و فرزندان. :دوم: خانواده کوچک
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 سوم: روابط همسران بخصوصه
 .ستدر هدایت و اصالح یکدیگر بر دوش افراد گذاشته ا ایویژهاسالم در هر یک از این سطوح تکالیف 

 (خانواده بزرگادله و شواهد اصل صیانت در سطح اول )
و  صالح دیگرانا ،و نهی از منکر معروفامربه غیرازآندر چند خطبه دالیل این تکلیف خاص را عرض خواهم کرد. 

 تأکیده همان ک شده است بنانهادهی ما هاخانوادهتعالی دادن دیگران که همگانی است یک تکلیف ویژه در  رشد و
 .است شدهبیانپایداری و صیانت از اخالق و تربیت یکدیگر  ایبرمضاعف 

 دلیل اول: آیه وقایه
آیه از آیات  ینا ه بسیار مهم ششم سوره تحریم است.آییکی از دالیل مهم این تکلیف بسیار مهم در فضای خانواده 

 اخالق خانوادگی است سیار مهم و از غرر آیات در فقه وب
یه   »

َ
ِذیَیأ نُفَسکُم ا الَّ

َ
ْهِلیکُم  َن َءاَمُنوْا ُقوْا أ

َ
اُس َو الْح  َو أ ا َوُقوُدَها النَّ َه َما ا َمَلئَکٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ َجاَرُة َعَلیْه َنارا َیْعُصوَن اللَّ

َمَرُهْم َو یَ 
َ
4«ْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن أ سنگ را از آتشی که سوخت آن مردم و  اهلتاناید خودتان و ایمان آوردهای کسانی که  

حفظ کنید بر آن ]آتش[ فرشتگانی خشن ]و[ سختگیر ]گمارده شده[ اند از آنچه خدا به آنان دستور داده  است
 .دهندو آنچه را که مامورند انجام می کنندسرپیچی نمی

 ندر هستبمعت هاآنکه برخی از از حضرات معصومین علیهم السالم نقل شده است در ذیل این آیه بیش از ده روایت 
وحی و آیات  چگونه سروش؟! ن چگونه تعامل می کردندآقراصحاب با ببینیم  .نیز آمده اندو کافی  و در کتب اربعه
 ؟!قرار می داده است تأثیرو تحت  هاصحاب را می ربودالهی دل و جان 

ْهِلیکُ »: فرمایدمیدر یکی از این روایات  
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ ی 

َ
ا َنَزَلْت َهِذِه اْلَْیُة یا أ ِه ع َقاَل َلمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْم َعْن أ

ُمَرُهْم ناراا َجَلَس َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َیبْ 
ْ
ْن َتأ

َ
ِه ص َحْسُبَك أ ْهِلي َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
ْفُت أ َنا َعَجْزُت َعْن َنْفِسي ُکلِّ

َ
ِکي َو َقاَل أ

ا َتْنَهی َعْنُه َنْفَسَك  ُمُر ِبِه َنْفَسَك َو َتْنَهاُهْم َعمَّ
ْ
5«ِبَما َتأ  

                                            
 6ـ سوره تحریم آیه  4
 1ح  62، ص 5ـ کلینی، کافی، ج  5



  
 02/11/94                                   خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

6 

 

و  نشست نیدشه آن را کاصحاب یکی از از امام صادق ع آمده است که وقتی این آیه نازل شد و  فدر این روایت شری
در برابر خویشان و  فرمایدمییه آاین  اْلنمن برای هدایت و صیانت خودم توان الزم را نداشتم  :فتو گ گریست

 دینی را داری.  هایارزشصیانت از  هنزدیکانت هم وظیف
تو : او فرمود در جوابامبر اسالم ه پیبتالاین فرمان چه تکلیف سختی است.  فهمیدمیبود که  علتاینبهگریه او هم 

نفس خودت را از  آنچهر بگویی و از ه هاآنبه  کنیمیو اگر هر آنچه را که به خودت امر بده  موظایف خودت را انجا
 نداری. ایوظیفهو بیش از این  کندمیرا نهی کنی کفایت  هاآن داریبازمیآن 

ل مغفرت خودش شمومآینده پی خواهیم گرفت. امیدواریم خداوند همه ما را  هایخطبهدر  راادامه این آیه انشالله 
 را غریق رحمت خود بفرماید. مؤمناتو  مؤمناناموات  وقرار دهد 

ْعَطیَناَك 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ 6اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ  

 
  

                                            
 . سوره کوثر6
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 خطبه دوم

ِه رب العالمین و الصلوه علی اشرف االوصیاء و المرسلین، حب یبنا و حبیب بسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة اله العالمین ابی

ن ّل و سّلم و زد و بارک علی أئمة المسلمیالزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم ص
علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و محمد بن علّی و 

حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 
ة رب مان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرالعباد و ارکان البالد و ابواب االی

 العالمین صلواتک علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »اعوذ بالّله من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ْنُت 
َ
7«ْم ُمْسِلُموَن ِإالَّ َوأ  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 

طان توصیه و همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزگاری، غلبه بر هواهای نفسانی، مراقبت مستمر بر هواجس شی
 کنم.سفارش می

هَ »:فرمایدمیچنین  64خطبه ادامه امیرالمومنین در  ُقوا اللَّ ِه َفاتَّ َو َعِلُموا   -َو ُکوُنوا َقْوماا ِصیَح ِبِهْم َفاْنَتَبُهوا ... ِعَباَد اللَّ
ْنَیا َلْیَسْت َلُهْم ِبَداٍر َفاْسَتْبَدُلوا نَّ الد 

َ
ی  -أ َه ُسْبَحاَنُه َلْم َیْخُلْقُکْم َعَبثاا َو َلْم َیْتُرْکُکْم ُسدا 8« -َفِإنَّ اللَّ  

                                            
 7.سوره آل عمران، آیه 102 

 95، ص 64الصالح(، خطبه البالغة )صبحينهجـ سید رضی،  8
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د شما از آنانی باشید که برای شما فریاد زده شد و بیدار را پیشه زندگی خود کنی داریخویشتنبندگان خدا تقوا و 
9هستند. بیدارباش فریادهاینداهای آسمانی  آن وقرما در عالم طبیعت در خواب هستیم  .شدند : فرمایدمیعلی ع  

 هاهفتهروزها و  .ندا را شنیدند و در پاسخ آن بیدار شدند. بیایید از این خواب غفلت بیدار شویم نیااز آنانی باشید که 
باشید که هم بیدار  هاییآناز  .بودیم ورغوطه هاخواباگر نگاهی به گذشته کنیم خواهیم دید که در  ،گذردمیبر ما 

 .شدید و هم عمق پیام دین را شنیدید و فهمیدید که باید دنیا را با آخرت معامله کرد
معنوی و عالی  هایباارزشه ظواهرش هم دنیا را با راحتیبهکه  رساندمی اینجاما را به  البالغهنهجدنیا شناسی  

 ،ان استمقصدی بزرگ رو به سمتبدانیم که این جهان هوشمند و حکیمانه است این زندگی  .معامله کنیم اخروی
 هیمدمیی بزرگت سوگند تو را به اولیا خدایا را .زندگی ما نورانی و سعادتمند خواهد شد وقتآنشناختیم این را اگر 

 .ی و کمک بفرمائون زندگی یارشدر همه  باخداقله معنوی و معامله  ینااین دنیا و رسیدن به  درگذرکه همه ما را 

 ها:مناسبت
 کنم:های این ایام اشاره میاختصار به مناسبتبه

 علیها اللهسالمتسلیت حضرت معصومه  .1
ت و تعزیت و پشتوانه حوزه علمیه بزرگ قم را تسلی گرهدایتوفات حضرت معصومه بانوی نور و هدایت و مشعل 

 .صلواتی بر محمد و آل محمد هاپاکیبه ساحت این بانوی  کنیممیو با همه تواضع و اخالص تقدیم  کنممیعرض 

 و درگذشتگان باختگانجانبزرگداشت یاد شهدا و  .2
منا  باختگانجان،مدافعان حرمیاد شهیدان، امام شهیدان، شهدای اسالم و انقالب و مقاومت شهدای نیجریه، 

یاد همه مراجع درگذشته هد شد و آقای اخوان که امروز تشییع خوا االسالمحجتمرحوم  ،عزیز باختهجان ویژهبه
 هاآنداریم و به همه  هاآنعلو درجات برای داریم و طلب و همه بزرگان و ذوی الحقوق درگذشته را گرامی می

 کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد.تقدیم می
 :کنممیچند محور را فهرست وار در خطبه دوم تقدیم 

                                            
ُکْم  9 ْن آِمُنوْا ِبَربِّ

َ
ا ُیَناِدي ِلإِلیَماِن أ َنا َسِمْعَنا ُمَناِدیا َنا ِإنَّ بَّ َئاِتَنا َوتَ َفآَمنَّ  ـ رَّ ا َسیِّ ْر َعنَّ َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَکفِّ َنا َمَع األْبَراِر)سوره آل عمران ا َربَّ َوفَّ

 (193آیه 
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 دهه فجر و انتخابات محور اول مباحث خطبه دوم:  .3
 : کنیممیرا مرور  هاآنپیش رو و نکات مرتبط با مهم دو اتفاق 

 بهمن 22  اللهیومدهه فجر و  .1
 مجلس شورای اسالمیانتخابات مجلس خبرگان و  .2

بهمن و  22راهپیمایی عظیم و فجر  مبارک هم دهه .هستیم و در آستانه دو آزمون بزرگ و دو اتفاق مهم ماهبهمن در
. همه ما در برابر این وقایع پیش رو تکالیف را پیش رو داریم خبرگان و مجلس شورای اسالمی ات مجلسهم انتخاب

 .بزرگی بر دوش داریم
این حضور  .است درصحنهحضور ملت و مردم  المللیبیندر عرصه  ویژهبهنی قدرت جمهوری اسالمی امبیک از 

باید یادآوری کنیم و آماده باشیم  اْلنبهمن تجلی کند. از  22یک جلوه حماسی دارد که باید در راهپیمایی باشکوه 
 :ازجمله که دارای آثار بزرگی است بهمن 22برای خلق یک حماسه باشکوه در 

 انسجام درونی، باال بردن الف: 
  ،افزایش اقتدار داخلیب. 
  ،امید و آمادگی برای حضور در انتخاباتج. 
 امام و رهبری هایآرمانپایداری بر سر د. 

گاه کند که ملت ایران  هاو آنبزرگی را به دشمنان ما دهد  هایدرسبهمن باید  22حماسه  این  و  هاپیمان بر سررا آ
 . امام و رهبری استوار و قاطع ایستاده است هایاندیشهخود و  ایآرمانه

 انتخابات دربارهنکاتی 
مهم  هاینکته ازجملهکه  است شدهگفتهدر مورد انتخابات نکات فراوانی  .حضور در انتخابات هست ترمهم همهاز 

یر اشاره کرد: توانمیانتخابات   به موارد ز

 حضور حداکثری .1



  
 02/11/94                                   خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

10 

 

که به این موضوع . (منافع ملی ،انقالبی ،نگاه اسالمی)با هر نگاهی  .در برابر این وظیفه بزرگ عذری ندارد کسهیچ
 .انتخابات است درصحنهوظیفه ما حضور حداکثری  نگاه کنیم

 از سوی همه الناسحقرعایت  .2
 معنای جامع آن در نظر بگیرند. هبرا  الناسحقناظران و مجریان باید ، هاآنکاندیداها و طرفداران 

 

 در انتخاباتو آرامش و امنیت  امید .3
سیاسی ما  هایجناحروی مسئوالن و فرا آن تجربه تلخ باید .داریمننگین و آن فتنه  88ما تجربه تلخی از دوره 

قاطعانه  صورتبهانتخابات پایه گردش قدرت در این کشور بوده است و باید ، ات رمز اقتدار ماستباختنا .باشد
  .صیانت کنیمآن از 

 . تمکین به قانون4
 شناخته شود.نظارت شورای نگهبان نظارت قانونی است و باید به رسمیت  .رعایت کنیمباید مرزهای قانون را 

 .راهی دیگر نیست ،ند. جز اینرا طی ک یو اعتراضی دارد باید مجرای قانون اشکالاگر کسی 
متوجه باید و مسئولین همه  هاجناح .جایگاه شورای نگهبان به نفع همه ماست داشتننگهحرمت  و راه قانون 

و همگان وظیفه خودشان را برای برپایی انتخابات خوب با  شودشرایط آرامی برای انتخابات فراهم ند تا باش
 حضور حداکثری فراهم کنند. 

مختلف  هایصحنهدر مجلس و  ،جمهوریقدرت را در ریاست  ،کردیم همین انتخابات عرضهم قبالا 
 .فضا باز بوده است چراکهکرده است  دستبهدست

البته آن عزیزان  ،فقیهان عادل و شورای نگهبان پشتوانه خوبی برای انقالب است و به نفع مصالح کشور است 
 .هم توجه به وظایفشان خواهند داشت

 ترغیب به شرکت در انتخابات و البته انتخاب اصلح.. 5
خبرگان و چه در مجلس کسی را برگزینیم باید بین خود و خدایمان حجت داشته باشیم چه در  خواهیممی وقتیما 

سنگینی در دنیا  هایدسیسهو  هاتوطئه و روی ما حساس است قدراینمجلس شورای اسالمی. در شرایطی که دنیا 
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 انشالله تاتوجه کنند و لوازم کالم خود  به سخنان و کالم خود افراد مسئولین و همه  ووجود دارد باید هوشیار باشیم 
 .فراهم شوداست پشتوانه حرکت و پیشرفت کشور که انتخاباتی سالم  ومعیارهای درست حرکت کنیم در مسیر 

 : شرایط پسا برجام استخطبه دوم محور دوم .4
 :کنممینکاتی در این باب خدمتتان عرض 

 و نه افراط و تفریطی برجام بینانهواقعبر ارزیابی  تأکید. 1
کشور  رحمبیدر برابر دشمنان و ضمن اینکه باید از حضور هوشمندانه و جدی دستگاه دیپلماسی در این عرصه  

یابی منصفانه و  ،تقدیر و تشکر کرد یابی ما از برجام یک ارز افراط نکینم فکر  : از طرفیباشد بینانهواقعاما باید ارز
 .هم نشماریم ارزشبیدر عین حال آن را و عظیمی شده است خیلی نکنیم که کار 

 با طرف مقابل برخوردمراقبت به تعهدات طرف مقابل و قاطعیت در  .2
 مخصوصاا و  1+5 به گروه نباید است  شدهتشکیلما در دستگاه دیپلماسی هیئتی که  همی است و ماین نکته  

گاهی  متأسفانهکه  اما مرزهای تعهد برجام را زیر پا بگذارندخنده کنند و  ظاهربهکه اجازه دهد  هاآمریکاییبه 
 باید مواظب باشند و با کمال قاطعیت در برابر نقض تعهد بایستند. .شودمیچنین چیزهایی دیده 

 . مراقبت از نفوذ و تغییرات گفتمانی3
 نشینیعقببه نقش مقاومت و مجاهدت در  و توجه مراقبت از نفوذ، از تغییر گفتمانی انقالب اسالمی سومین نکته

 ،مقاومت ما ،باید در کنار مذاکره بدانیم که پشتوانه هر پیشرفت شهیدانو همی است معناصر  هااین .دشمنان است
 .غفلت کنیم هاآنکه نباید از بیگانه است  هایقدرتایستادگی سپاه و مجموعه نظام در برابر 

 بودن اقتصاد مقاومتی هابرنامه. محور 4
ز اقتصاد کشور بر بنیانی است که این حوادث نتواند آن را متزلزل کند. این وظیفه منج   ریزیپایهاقتصاد مقاومتی  

 . امروز ماست

 و کرامت ملت صیانت از عزت .5
 .ستو مسئوالن ا اموظیفه مهم  و کرامت ملت و کشور از عزتصیانت و محافظت 
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در دستگیری متجاوزان به مرزهای  ه سپاه مقتدر ماکاقدامی  اقدام سپاه در دستگیری متجاوزان آمریکایی: الف.

بود و نشان داد که جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی در برابر این  یما و تفنگداران آمریکایی کرد اقدام بسیار درست
گرفتیم چون خالف کرده بودند را  یکاییرآمتفنگداران  .آیدمیو در شرایط امروز هرگز از حقوق خود کوتاه ن هاهجمه

اقتدار ملت است  دهندهنشانرا آزاد کردیم این  هاآنبعد هم وقتی عذرخواهی کردند از روی اصول انسانی و اسالمی 
 ؛اقتدار باید همچنان محفوظ بدانداین 

یک ضرورت در کنار  تقویت بنیه دفاعی و توان موشکی کشور: تقویت بنیه دفاعی توان موشکی و دفاعی ب. 

 .ستا هافعالیتسایر 

 در مبارزه با تروریسم در دفاع از مقاومت المللبینحضور قدرتمند ما در عرصه ج. 

 .نکات مهمی است که ملت ما بر آن پافشاری دارند و امیدواریم همه ما بتوانیم این راه را دنبال کنیم 

 .محور سوم خطبه دوم: قطع روابط چند دولت5
روابط  تریبزرگخیلی  هایقدرت .قائل نیستیم ارزش زیادی است دادهرخاواخر  ینکه در ا دولی قطع روابطما به  

حاال چند دولت که چندان اهمیتی هم ندارد فریب  .خودشان پشیمان شدند و برگشتند و بعدقطع کردند با ما خود را 
 . اندخوردهآل سعود را 

را هیچ کجا  مانخانهسفارتخودشان را از تهران جمع کردند و رفتند اما ما  بندوبساط هاینا کهست اجالب هم این 
طق حرکت نم بر اساسما  .کنیممیاقتدار و عزت و با رأفت اسالمی گفتیم که ما با کسی قطع رابطه ن باکمالو نبستیم 

عزیزان ما را در منا  همهینا دما حمله به سفارت را پیگیری کردیم و گفتیم کار اشتباهی بود شمای آل سعو. کنیممی
 ید.به خاک و خون کشید و عذرخواهی هم نکرد

شما بیانیه زشت و  .زیر پای شما خیلی سست است ،دکنیمیزندگی  اییشهش یهاکاخدر  یدنآل سعود هم بدا شما
 زءاز آن بندهایی که شما آوردید ج صادر کردید، بسیاریجمهوری اسالمی ایران  یهاخالفدر شمردن  یدارخنده

گاه باشید که افتخارات جمهوری اسالمی است  هایبآسدر برابر خیلی از و  سست است هایتانیهپا . بدانید و آ
 .ناتوانید
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سالمی ایران را اباید توصیه کرد مهربانی و رأفت جمهوری  فارسخلیجبه آل سعود و بعض کشورهای  جاهمیندر 
ن و بحرین و در همه میدواریم شما در یماو  بردینم ییجابهحرکات شما ره این  و به هوش باشید که ،قدر بدانید

 هاصحنهمی در همه این شکست بخورید و به یاری خدا گفتمان انقالب اسال ایدپیداکردهکه ظالمانه حضور  هاییجبهه
 خواهد رفت و شکست شما را مستضعفان عالم جشن خواهند گرفت. پیشبه

 لزوم رویکرد فرهنگی در برنامه ششم و سال آینده .6
متی خیلی جدی باشند که هم در حوزه اقتصاد مقاو رودمیمسئولین  ،دولت ،کرد انتظار از مجلس تأکیددر پایان باید 

 .این حوزه جدیت بیشتری به خرج دهنددر با رعایت اصول و قواعدی که در حوزه فرهنگ الزم است و هم 
ر برنامه دتصویب رسیده است   بهدر رابطه با حوزه فرهنگ ر شورای عالی انقالب فرهنگی مهمی که د یهاطرح

 .غفلت نشود هاآنمدنظر قرار گیرد و از  یشروهاپ یهاطرحششم توسعه و 
للهم ارزقنا توفیق نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجل  االکرم یا الله ... یاارحم الرحمین. ا

ة و عرفان الحرمة اللهم انص اللهم انصر  هله.ر االسالم و اهله و اخذل الکفر واالطاعة و بعدالمعصیة و صدق النی 
 اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلماتجیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم 

َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو  ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ 1اأْلَ 0  

 صدق الله العلی العظیم
 

 
 
 
 
 
 

                                            
1  . سوره کوثر0
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