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 خطبه اول
نبّینا و  وی سّیدنا الم علو الّصالة و الّس الحمد لله علی ما نعمائه و له الشکر علی آالئهبسم الله الرحمن الرحیم 

ما ن وال سیّ الطهریعلی آله االطیبین احبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
 بقیة الله فی االرضین.

 توصیه به تقوا
ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع »اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم  ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

اِدِقیَن  ة امِره َو ُمجاِنَبة َنهِیه َو َتَجَهزوا ِعباَدالله َفَقد عباَدالله ُاوصَیُکم َو َنفسِی ِبَتقَوی الله َو ُمالِزمَ 1«الصَّ
 ُنوِدَی فیُکم ِبالَرحیل َو َتَزَودوا َفِإنَّ َخیَر الزاد التقوی.

بری از فرمان و پرهیزکاریگرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی،  نماز گزارانهمه شما 
خواهیم که درهای حکمت و بندگی کنم و از خداوند میخداوند در همه احوال و شئون زندگی سفارش و دعوت می

 دهد.بی خود قرار ی ما را از بندگان وارسته و شایستهو پارسایی را به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خداوند همه

 باصل دوازدهم: اصل مهار خشم و کنترل غض
 پیشین در مورد اصول و روابط خانوادگی و روابط میان همسران بود. هایخطبهبحث در 

 .تضب اساصل و قانون دوازدهم در مدیریت روابط در خانه و میان همسران عبارت از مهار خشم و کنترل غ
یت ز اهماکنترل خشم و مهار غضب  ،این اصل در همه روابط اجتماعی مهم است و طبیعتًا در فضای خانواده

 .است بسزایی برخوردار
اد و ی میان افرهاخشونتدر مقدمه برای پرداختن به این اصل الزم است به این نکته اشاره کنم که امروزه 

 ،هاریجهانی گویای این است که پرخاشگآمارها و ارقام  .یک مسئله جهانی است خانوادگیی هاخشونت
 است.در فضای خانواده بسیار گسترده  هاخشونتها و تندخویی
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و تجاوزهای  تعرض .ی خانوادگی هستندهاخشونتها مبتالی به درصد خانواده 60تا  30مختلف از  در کشورهای
ها ر همه کشوردافتد تقریبا ان همسران و اعضای خانه اتفاق میناروایی که در قالب زدن و توهین و امثال آنها می

 رایج است.اخالقی  پدیده غیریک 
رل نشده نتهای کهای نارواو خشم و غضبگیریانتقام ،دهنده این است که تعرض نابجادرکشور ما هم آمارها نشان

. شودقی میکند و فضایی که باید جای امن و آرامش باشد مبدل به یک فضای ضد اخالفضای خانه را آلوده می
 است. آسیب خانوادگیهم یک و  هم یک آسیب اجتماعیاین پدیده 

کیدات أترعایت اخالق در روابط خانوادگی حاکمیت دوستی و مهربانی و ، رحمت ،اسالم براصل مودت اً طبع
 ای دارد. بسیار گسترده

امش یعنی من و ملجأ آرمأی خانوادگی آسییبی است که هاخشونتها و تندخویی، هایوجود این نوع پرخاشگر
ورزی کینه ای که در معرضطبیعی است خانه .کندورزی میگری و عداوت و کینهاشخانه را مبدل به جایگاه پرخ

لذا .فشودمیدا نفرزندان نشانی پیصحیح جا قرار گیرد از آرامش در آن خبری نیست و از تربیت جویی بیو انتقام
 .یمار دهو غضب قرمان را براساس صفا و صمیمت وکنترل خشم باید به این اصل دوازدهم توجه کنیم و فرهنگ

ان د انسرل خشم و غضب در وجوهای اجتماعی و خانوادگی به رذیلت اخالقی عدم کنتها و پرخاشگریتندخویی
 .کردبرای اصالح آن باید به اصل و ریشه این رذیله برگشته و آن را کنترل  . بنابراینگرددبرمی

 مدیریت ،هاگردد و پایه مدیریتانسان برمییریت جامعه به مدیریت اساس مد ،برادران و خوهران ارجمند
ها و کشش ،امیالها، اندیشه ،انسان باید مهارت اداره خود را داشته باشد و بتواند افکار .خویشتن است

 .های خود را کنترل کندگرایش

 انواع غضب
 بال شهوت.و بال غضب  :تا در وجود انسان دو بال برای پرواز وجود داردعطبی
 لون دلیو بد بی جهتامیال مثبت و منفی را خداوند  .ت و منفی انسان چیزهای ضروری بشر استهای مثبمیل

نسان احیات  تیاضروراز و همین طور خشم و غضب انسان  یو تمایالت انسان المی.ادر درون ما قرار نداده است
 .است

 خشم نکوهیده و نابجاو غضب و خشم مقدس :شودمیفلذا غضب به دو قسم تقسیم 
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 خشم و غضب مقدس
غضب  چرا که اصل خشم و ،گوییم خشم و غضب به عنوان عنصر روانی همیشه زشت و قبیح استهرگز ما نمی

 .ضرورت حیات بشر است
ها از خشم و غضب تهی شوند امکان دفاع از خود را ندارند در فقه و منظر اخالقی و دینی ما هم برای اگر انسان

قدر این خشم آن .نوعی از آن ارزشمند بوده مایه کمال و رشد بشر است. است خشم و غضباصولی قرار داده شده
حدود وتعزیرات  ،امر به معروف و نهی از منکر در بعض از مراتب آن ،دفاع ،که در قالب جهاد کندمیارزش پیدا 

 ،خشم یک ملت در برابر متجاوزان .ها مقدس استخشمگونه از این .کندمیفقهی و خشم برای خدا انعکاس پیدا 
غضبی که برای خدا باشد و مایه دفاع در برابر دشمنان مردم  ،خشم مشروع و به رسمیت شناخته شده اسالم است

در مورد  در خطبه فدکیه (سالم الله علیها)فاطمه زهرا  .مشروع و مقدس است ،و  خدا شود این غضب رسمی
َة َوْطِئِه َو َنَکاَل َوْقَعِتِه َو َو مَ »:فرمایدمی علی علیه السالم ِه ِمْنُه َنِکیَر َسْیِفِه َو ِشدَّ ِبي اْلَحَسِن َنَقُموا َو اللَّ

َ
ا َنَقُموا ِمْن أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ  َرُه ِفي َذاِت اللَّ 2«َتَنمُّ انتقام نگرفتد مگر  )علیه السالم(علی  ومنانمردمان از پیشوای م اینبه خدا قسم  
های الهی سر از پا و دفاع از آرمان اولی مظهر خشم الهی بود و در راه خدا واجرای فرمان بخاطر اینکه ع

همان چیزی که  ،رمان و ملت استآاین برافروختگی برای دفاع از کیان یک  .شناخت. این خشممقدس استنمی
 .در دفاع مقدس ما هم تجلی کرد

 نشانه های خشم و غضب مقدس
 :شودمیاست که به مواردی از آنها اشاره  بیان شده هاییبرای خشم و غضب مقدس مالک

 تحت سیطره عقل قرار گرفتن .1
 هرگاه .یددرآهای خشم درست و غضب صحیح این است که خشم تحت سیطره عقل ها و مالکنشانهیکی از 

و  ن خشمخشم و غضب مانند شهوات وامیال انسان تحت مدیریت عقل قرار گرفت و با چراغ عقل مدیریت شد آ
 مقدس و مبارک است.غضب 
 جاهای بیپرهیز از تندروی .2

و با ابزارهای درست به کار گرفته شود و از  گردد عدالت اعمال از رویو  مدیریت شود خشمی که با چراغ عقل
. این نوع از خشم الزمه حیات بشری خشم درست و صحیح خواهد بودمصرف کردن پرهیز شود جابیتندروی و 

                                            
     158  ، ص43 ،جبحاراألنوارـ  2



 
 06/01/95                                 خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

4 

 

اگر روزی این عنصر خشم و غضب از ما گرفته شود ما قادر به دفاع از خویشتن و آرمان و کشور خود  .است
 نخواهیم بود.

نیاز به  شودمیدرست به کار گرفته خشم و غضب مانند حیوانی است که اگر تحت کنترل بشر عاقل درآمد درمسیر 
رفته گبه کار  های درستمدیریت دارد. خشم و غضبی کهمدیریت شده باشد و منفعالنه نباشد و در مسیر آرمان

 روی و ظلم وجود نداشته باشد این خشم درست و نیاز بشر هم هست.شود و در آن زیاده

 خشم و غضب نامقدس
خشمی است که کنترل  شودمیی خانوادگی و اجتماعی هاخشونتاما نوع دوم از خشم و غضب که منشا این 

 ضب نامقدس است. این خشم و غشودمیعصبانیتی است که برای اغراض شیطانی و منافع شخصی پیدا  شودمین
 کندمیساد فمبدل به جایگاه به خانه ای را کشد و ای را فساد میاین غضب شیطانی و اهریمنی است که جامعه

 ه استبنابراین خشم ناروا غضبی است که تحت سیطره عقل نیست بلکه عقل ما تابعی از این خشم رها شد
 نسانیت ما و شما وابسته به میزان این توانایی ماست ادرجه

به  ؟ی گیریدمکار خودتان را بسنجید هنگام خشم و غضب چقدر محاسبات عقالنی به بزرگوار، برادران وخواهران 
همان  ریمبیاو همان اندازه که بتوانیم این حیوان وحشی را در درون خود تحت مهار وسیطره عقل و انسانیت در

 . اندازه انسان و خدایی هستیم

 تعابیر در مورد خشم نامقدس 
ت کهغضب اسآمده است نشان دهنده این  خشم نامقدس در زمینهمتعددو مباحث اخالقی روایات تعابیری کهدر 

 :کشدن و خانواده و جهان را به آتش میآتشفشانی است که اگر کنترل نشود انسا ،انسان
3در روایت )غضب( آتش قلوب شمرده شده است؛ :آتش .1 در روایتی دیگر از )غضب( به عنوان آتش  

4فروزان نام برده شده است.  
به فساد و خانه و جامعه بشری راتواند ایمان بالقوه میو غضب در درون انسانها یک آتشفشان است 

 آتش زند. ه،کشاند

                                            
 «الغضب نار القلوب»:  301عبدالواحد آمدی، غررالحکم،ص   ـ  3
َها َو َمْن »: 11، ص 12الوسائل، ج مستدركـ محدث نوری،  4

َ
ْطَفأ

َ
َل ُمْحَتِرٍق اْلَغَضُب َناٌر ُموَقَدٌة َمْن َکَظَمُه أ وَّ

َ
ْطَلَقُه َکاَن أ

َ
أ

 «ِبَها
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اَك َو اْلَغَضَب »دارد: بعد از آن ندامت و پشیمانی در پی: خشم و غضب مهار نشده دیوانگی است کهجنون. 2 َفِإنَّ  ِإیَّ
َلُه ُجُنوٌن  وَّ

َ
5«َو آِخَرُه َنَدٌم. أ  

 یالت دیوانگح ،ناگهان شخص مبدل به یک آتشفشان شده شودمیکه بین همسران درخانه پیدا  ایمشاجرهبا یک 
 .شودمیسرآغاز فسادها دهد که به وی دست می

َة َنْفِسَك َو َسْوَرَة َغَضِبَك  اْمِلْك » فرماید:: روایت میتندی و تیزی غضب. 3 6«َحِمیَّ دگی غضب تیزی و برن چرا که 
 .آورددارد و انسان را از پا در می

َط َعَلْیَك اْلَغَضُب »از جمله: مده است آدر روایات  ییر:تعابسیطره غضب. 4 ُکوِن َو  ِإَذا َتَسلَّ َفاْغِلْبُه ِبالسُّ
اختیار او در دست سوار است و افسار  انسان غضبناک گویا غضب بر ... وقتی غضب بر تو سوار شد 7«اْلَوَقارِ 

 دارد. ضب قرارغ
 .است: در روایات تعبیر به دشمن هم شده دشمن. 5
ن ار بر انساشده، سوولی بخاطر تیزی اش مبدل به جنون  شودمیاز نقطه ای شروع  است: مراتب دارای غضب 

و  م خانوادگیوابط سالرکه طومار  شودمیو در نهایت مبدل به یک آتشفشانی کندمیو او را اسیر خود  شودمی
 .پیچداجتماعی را درهم می

 ثار و پیامدهای غضب آ
8«َشر   ُکِل  اْلَغَضُب ِمْفَتاُح »فرماید: : امام صادق میهمه شرورسرآغاز . 1  سراغاز همه شرور است خشم

 .خوردرقم می مبغوض، فساد ایمان با غضب: فساد ایمان. 2

                                            
 303ص  عبدالواحد آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،5
 301ـ همان، ص 6

 137علی بن محمد، لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص ؛ 302ـ همان، ص  7

 303، ص 2ـ کلینی،الکافی، ج  8
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 .کندمیرا آشکار  مورد،بدیهابی غضب: آشکار شدن بدیها. 3

بور می غالبا آدمها وقتی از خشمشان ع .شودمیموجب پشیمانی  نادرست غضب: باعث پشیمانی. 4
 .اندهار کردرفت دوست خود پدر یا با  ،فرزند ،با همسر آن طورخورند که چرا بخاطر غضب کنند تأسف می

بعد  و شودمیحل مشکل  زیاد شود غضبمهارت انسان در کنترل و اگر مقداری عقل حاکم شود 
 .کندمیاحساس لذت و شیرینی 

 .کندمیروان انسان را آلوده  نابجا، غضب: روانآلوده کردن .  5

 .نابود کننده روابط اجتماعی است: غضب و خشم نامقدس، از بین برنده روابط اجتماعی. 6
 .اینها آثار غضب و خشمهای مهار نشده است

واهیم د عرض خارباط دگی وارد شده یا ارتوادانشالله در خطبه بعد آیات و روایاتی که به طور ویژه در باب خشم خان
 .کرد 

ات و امو ؛مادهیم ما را از هواهای نفسانی و خشم های ناروا آزاد فرمیاولیای بزرگت قسم ه خدایا تو را ب
 درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز و ما را مشمول الطاف بیکران خودت قرار بده.

ِحیِم، َواْلَعْصر، ِإنَّ » ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِبْسِم اللَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنَساَن َلِفی ُخْسٍر، ِإَّلَّ الَّ اْْلِ
ْبر، صدق الّله العلی العظیم 9«ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  
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 خطبه دوم

ِه رب العالمین و الصلوه علی اشرف اَّلوصیاء و المرسلی بنا و ن، حبیبسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ
القاسم المصطفی محمد و علی وصیه علّی امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة حبیب اله العالمین ابی

ئمة ّل و سّلم و زد و بارک علی أفاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم ص
المسلمین علّی بن الحسین و محمد بن علّی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علّی بن موسی و 

حججک علی عبادک و محمد بن علّی و علّی بن محمد و الحسن بن علّی و الخلف القائم المنتظر 
صفوة  ومان و أمناء الرحمن و ساللة النبین أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب اَّلی

 المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

ک یا لسالم علیله، االسالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی ال
 بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا

ُقوْا الّلَه »لّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الّله الرحمن الرحیم اعوذ با ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

اِدِقیَن  1«َوکوُنوْا َمَع الصَّ 0  عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله 
فارش و هان سهمه گناه از همه شما و خودم را در نخستین جمعه سال به پرهیزگاری و عزم بر اطاعت خدا و توب

 کنم.دعوت می
ْنَیا » ( در بخشی از سخنان خود چنین فرمودند:82)خطبه ء امومنان در خطبه غّر پیشوای پارسایان و امیر َفِإنَّ الدُّ

1«َو ِظلٌّ َزاِئٌل َو ِسَناٌد َماِئٌل َرِنٌق َمْشَرُبَها َرِدٌغ َمْشَرُعَها، ُیوِنُق َمْنَظُرَها َو ُیوِبُق َمْخَبُرَها، ُغُروٌر َحاِئٌل َو َضْوٌء آِفٌل  1  
                                            

1  .119آیه  ،ـ سوره توبه0
1  . 108 ، ص83الصالح(، خطبه البالغة)صبحي)نهجـ  1
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اما این  .پرهیز  و ترس از خدایی که شما را برای آزمایش به این عالم آورد ،کنمیدگان خدا شما را به تقوا توصیه مبن
ْنَیا َرِنٌق َمْشَرُبَها َرِدٌغ َمْشَرُعَها»است:  هاویژگیاین جهان که جای آزمایش شماست دارای  این عالم مادی  «َفِإنَّ الدُّ

مادیت این دنیا از سرچشمه  آلوده و کدر است  ،مادی با آن برخورد کنید از سرچشمه آلوده استبا نگاه تا زمانی که 
 .مبادا شما آلوده به این دنیا شوید

شته و فریب فتی وا داا به شگر راسته ای دارد که شماآاین جهان یک ظاهر  «ُیوِنُق َمْنَظُرَها َو ُیوِبُق َمْخَبُرَها »
ین دنیا پس ا .ردنرم کند حتما او را هالک خواهد کدست و پنجه خواهد با حقیقت این دنیا باما کسی که  .دهدمی

یبایی به تماشا مییک ظا  .گذارد اما در باطن هالکت خیز و فساد آفرین استهر فریبنده و ز
یبا ب «َزاِئٌل َو ِسَناٌد َماِئٌل  ُغُروٌر َحاِئٌل َو َضْوٌء آِفٌل َو ِظلٌّ  » ظاهری  :فرمایندالم اشاره مییقت این ععاد حقه ابچقدر ز

نور  .ایستدود نمیخپای قولهای  گذر است،زود ،دهدکه شما را فریب میدارد ای ندهبفری و آلوده باطناما  ،آراسته
ای است هسای ،د کردبه ستاره دنیا دل نبندید چرا که زود افول خواه .کندمیو شعاعی است که خیلی سریع غروب 

رعت از با س سایهمثل سایه درخت در یک بیابانی است که  :فرماینددر جای دیگر می .که بسرعت تمام خواهد شد
 یوار قابلدد اما این دیواری است که شما به آن تکیه داده ای .زایل خواهد شد کندمیسر کسی که از آن استفاده 

ا و نور گذر نیه آند ساهر کس به این دنیا تکیه داده باید بدا .این دیوار کج و در حال فروریختن است ،اعتماد نیست
 .این حقیقت دنیاست .آن تمام شدنی است

راهنمایی  ر هدایت وهای برتدنیا به افقحقیقت این تقوا ما را از . بدانیم تقوای خداوند را باید در این عالم پیشه کنیم
ا و ا سال تقومما و امت  سوگند می دهیم که این سال را برای ات در آغاز سال به اولیای الهی راخدایا تو  .کندمی

 .پرهیزکاری قرار بده
امی گان را گررگذشتدر آغاز سال یاد شهیدان و امام شهدا و علما و دانشمندان و مراجع فقیدمان و همه اموات و د

 ی کنیم به پیشگاه همه آنها صلواتی بر محمد و ال محمدمی داریم و تقدیم م

 هامناسبت
 کنم:ها اشاره میصورت اختصار به مناسبتبه

 بزرگداشت سال فاطمی و روز جمهوری اسالمی .1
کنم و موالید فاطمه زهرا تبریک عرض میسال فاطمی که منور به انوار میالد فاطمه در آغاز و انجام آن هست را 

داریم و همین طور روز جمهوری اسالمی را گرامی مان را گرامی مینأالشو امام راحل عظیم (علیهاسالم الله )
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کنیم به اولیای الهی و حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها وهمه شهدای انقالب و اسالم و م و تقدیم مییدارمی
 .ل محمدآصلواتی دیگر بر محمد و دفاع مقدس و مدافعان حرم و مقاومت اسالمی در کشورهای گوناگون عالم 

 گویی به زائران حرم حضرت معصومهخوشامد .2
ه مردم کنم از همو تشکر میگویم خوشامد میبه همه زائران مرقد نورانی حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها 

این  ای زائرانپذیر پذیرای مهمانان نوروزی هستند بویژه عزیزانی که در قم ،عزیز و مسئوالنی که در سراسر ایران
ی و تظامنیروهای ان ،ث فرهنگی و گردشگری،میرااستانداری ،مسئوالن محترم شهرداری .مرقد نورانی هستند

وقف  ارخود  صدا و سیما ورسانه ها و همه عزیزانی که در این ایام ،هالل احمر ،ستاد اسکان ،بسیج و سپاه
الی سیزان و برای همه شما و این عز اندکرده رسانی به مهمانان عزیز و زائران حرمهای مقدس و مطهرخدمت

عت خود ه اطابسرشار از سعادت وتوفیق  پیشرفت آرزو دارم و امیدواریم خداوند همه ما را در این سال موفق 
 .بفرماید

 کنم:ن آن عرض میووار نکاتی را پیراماست که فهرستاساسی محور  چند

 های اقتصاد مقاومتی تبیین مولفه .3
 :ندشان فرمودود ایاقدام و عمل نامیدندو خ ،العالیامسال را به نام سال اقتصاد مقاومتیمقام معظم رهبری مدظله

بان ک دیدهیموضع  قرار دارد ایشان ازعلیرغم اینکه می شد عناوین دیگری هم برگزید اما در شرایطی که کشور ما 
ه فلسف بعاً ط. ردندکای دارد که ایشان تبیین ین شعار نامیدند. این شعار فلسفهسال را به اامبصیر و خبیر  ،بزرگ
ی از بعض ت،هسمبتال و دچار رکود و تورم کشوراین است که به رغم همه خدماتی که انجام شده است  فوق شعار

، وکسلوسائل واردات  ،درصد پایینی نیست ماجامعه درصد بیکاری  ند،تعطیل یا نیمه تعطیل هست ،صنایع
ر معرض د رجاموجود دارد و در شرایط پساب له طبقاتی و مونتاژ گرایی مشکالتی است که در اقتصاد ما،فاصفقر

 .نگرانی هایی هستیم که باید به آنها توجه شود
در این  ام نظرید نقطه ابهفرمودند و شاینکاتی در مورد اقتصاد مقاومتی بصورت جامع و کامل مقام معظم رهبری 

ستوار و اتصاد مسئوالن وقوای سه گانه باید دست به دست هم دهند و پایه های یک اق ، دولت،نباشد ملت مقوله
 .مقاوم را بریزند

 های اقتصاد مقاومتیویژگی
 کنم:وار اشاره میهایی دارد که به آنها فهرستاقتصاد مقاومتی ویژگی
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نیست اقتصاد شکوفایی  اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی: اقتصاد ریاضتی استاقتصاد مقاومتی غیر از  .1
 آورد.است که باید برای مردم رفاه و آسایش واقعی بوجود 

 بنیان بودن اقتصاد مقاومتی:دانش .2
. شودمیاقتصادی است که بر پایه های علم و دانش و کارشناسی برپا .بنیان استاقتصاد مقاومتی دانش

 ردیم بایدکا فتح رهمانطور که ما در صنعتی مثل فناوری هسته ای قله ها  ،نخبگان ما باید فعال شونددانشگاه و 
 پشتوانه رونق اقتصادی ما باشد.شده کارشناسی طرح های دانش و 

مردم محور است و بخش خصوصی این نوع از اقتصاد، : اقتصاد مقاومتیفعال بودن بخش خصوصی در  .3
 آن فعال شود.اید به طور واقعی در ب
خام فروش نیست بلکه تبدیل کننده مواد خام مثل  این مدل از اقتصاد،:اقتصاد مقاومتیخام فروش نبودن  .4

رهایی از نفت از مشخصه و سایر مواد خام معدنی به کاالهای مورد استفاده داخل و صادرات است. نفت 
 .های اقتصاد مقاومتی است

ارتباط بین المللی داشتن با قدرتهای اقتصادی که از سیطره استکبار:ارتباط با قدرتهای اقتصادی آزاد از  .5
 .چنبره و سیطره استکبار و قدرتهای شیطانی آزاد هستند

توانه و کاالهای پش چرخه کامل کاالهای راهبردی مانند گندمشکل گیری چرخه کامل کاالهای راهبردی: .6
 .گیرددر اقتصاد مقاومتی شکل  امنیت باید

 .مدیریت واردات و صادرات در اقتصاد مقاومتی بسایر مهم استو صادرات: مدیریت واردات .7
 .گیردزا باید مورد عنایت قرار اشتغالصنایع کوچک و زا:به صنایع کوچک و اشتغالعنایت  .8
ارتباط دانشگاه و صنعت و پارکهای علم و فن آوری امر مهمی است که ارتباط منسجم دانشگاه و صنعت: .9

 و همین طور باید زیرساختهای علمی در آموزش و پرورش، به آن توجه کرددر این مدل اقتصادی باید 
 .دانشگاه ها و کارگاه ها مورد توجه قرار گیرد

 تقویت صنایع دفاعی کشور .10
ییم یک اقتصاد شکوفا، پویا و مقاومی که در به همین مناسبت باید بگو .گیردع دفاعی ما باید مورد توجه قرار صنای

دارد  و می خواهد توسط آنها از پای درنیاید، عالوه بر تندبادهای جهانی و دشمنی های مستکبران قرار معرض 
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در عین حال باید  و ... سرمایه گذاری کند فعالیت بخش خصوصی و اشتغال ،کاالهای راهبردیاینکه باید بر 
 .باشد قوی آنپشتوانه امنیت 

ما در بحث  :کنیمم میاعال به مستکبران عالم ما در این نماز جمعه و در این پایگاه علم و جهاد و اجتهاد امروز  
منیت ا د ما دربدانی این را هم ،شما به میثاقهای خود به درستی پایبند نیستیداما برجام با عقالنیت رفتار کردیم 

فتگو اکسی گپیشرفتمان ب منیتمان، اقتدارمان، جبهه مقاومت وسر اکنیم. ما بر خودمان با شما معامله نمی
لت است. ین می دفاع از اصنایع موشکی ما برا .ایمسرافرازمان ایستاده . ما بر سر عهدمان با شهدایکنیمنمی

 کرهمذا تگو وجای گف کهعلمی و فن آوری ما برای دفاع از این ملت و پشتوانه مقاومت اسالمی است  هایپیشرفت
ن ملت شید ای. مطمئن باآوریددر میمانند حقوق بشر و صنایع موشکی شما هر روز بهانه ای  .نشینی نیستو عقب

نایع ص ،کندمییکپارچه در مسیر انقالب و پشت سر مقام معظم رهبری و همراه مسئوالن برسر اینها معامله ن
 موشکی ما ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ما راه استوار خود را به فضل الهی ادامه خواهد داد.

 جهان اسالم روبه رشد در سکوالر و تحجر سه خطر ،انفعال .4

 ها دقت شود:خطر مهم مواجه است که باید به آن امروز جهان اسالم با سه

 انفعال در برابر غرب .1
ق به ال تزریحدر توانیم کاری کنیم که این تفکر، واستکبار و احساس این که نمیغرب خطر انفعال در برابر 

 .استافکار نخبگان جهان اسالم 

 ترویج امواج سکوَّلریستی .2
یگر لهی از دو دوری از ارزشهای اافکار ناصحیح  و تئوریزه کردن اینموجهای سکوالریستی ترویج و گسترش 

 خطرهای جهان اسالم است.

 زدن به جنگهای مذهبیتحجر و دامن  .3
 .ستا سومین خطر بزرگ موجود در جهان اسالم و بین مسلمین جنگهای مذهبی و تحجر و ارتجاع داعشی

ر ا در برابم .ردانقالب اسالمی و پایگاه مهم علم در قم در برابر همه این خطرها مواضع عقالنی و منطقی دا
گیرند و ر میما معتقدیم همه مذاهب اسالمی زیر سایه اسالم قرا .داریمعقالنی و دینی های مذهبی موضع جنگ
 ید در برابر دشمنان اسالم بایستند.همه با
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 ی و قم بهاسالم پیامی است که از ایران)پیام مقاومت، ایستادگی، عقالنیت، و پیام وحدت و انسجام اسالمی( 
 .شودمیم منتقل و مخابره همه مراکز عالَ 

دهد از یپا رخ محوادثی که امروزه در ارو .خود شما را امروز درگیر کرده استمنان اسالم دشمواضع متضاد شما 
این  .اشندم داشته باما ما معتقدیم باید غربی ها نگاه درست و جامعی به حوادث عالَ  ،نظر ما محکوم است

ها یشهدر ر اگر .کنیدو علل این حوادث تجدید نظر  هاشما در ریشه ند.سته ها دست پروده افکار شماتروریست
 نظر نکنید همه شما به این آتش خواهید سوخت. تجدید

 نوید برگزاری نماز جمعه در مصالی قدس قم .5
، معهنماز ج کنم که با همت مسئوالن و عزیزانمان در بخشهای مختلف و ستادای اشاره دانمیان الزم میپادر 

 .ستادر آنجا فروردین  20در نماز جمعه و برگزاری نماز جمعه از قم آماده پذیرایی  مصالی قدس
وبی که خیار بس اقداماتاز تالش کردند و  مه عزیزانی که در مقاوم سازی مصالاز ههمین جا وظیفه خود می دانم 

 .شد زار خواهددر مصالی قدس برگفروردین، نماز جمعه  بیستمدر آنجا رقم خورد تشکر کنم و انشالله 
 دعا

هم انصر لمات؛ اللوالمس اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین؛ اللهم خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما
زاران به دمتگخدایا خ اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین؛ االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله؛

ت و ان و امواشهید ارواح تابناک شهیدان و امام ؛ید و منصور بدارعظام را مؤ ام معظم رهبری و مراجعاسالم و مق
حمت و راران ب؛ درگذشتگان و مراجع و علمای فقید ما و درگذشتگان این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما

 .بفرما و مقرراما را از یاران  ؛ابالغ بفرما (عج)سالم ما را به محضر امام عصر  ؛بر ما فرو بفرست تبرکات
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
1ُفًوا أ 2  

 صدق الله العلی العظیم

                                            
1  . سوره االخالص2


