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 خطبه اول

اعوذ باهلل سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا 

ثمّ الصالة والسالم علی سیدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع  1لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا

 ذنوبنا ابا القاسم محمد )ص( و علی آله االطیبین االطهرین سیّما بقیة اهلل فی االرضین.

 توصیه به تقوا

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  یا أَیهَا الَّذِینَ » ن الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیماعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطا

 عِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ ماُلزِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه 2«تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

از فرمان  بریفرمانهمه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزگاری و 

و  کنممیت دعواز آلودگی روحی و نفسانی سفارش و  یزو پرهاحوال و شئون زندگی  در همهخداوند 

 .که درهای حکمت و هدایت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید خواهیممیاز خداوند متعال 

 و تکمیل اصل سیزدهمیادآوری 

گذشته در اصول و ضوابط اسالمی در روابط خانوادگی و روابط بین همسران  هایخطبهبحث ما در 

تعالی و پویایی ، سعادت جامعه است و سعادت درگروت جامعه دبارها یادآوری کردیم که سعا .بود

                                            
 .34. اعراف 1

 2.آل عمران، 102 
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اگر اعضای  .ضای خانواده استاعرعایت اصول و ضوابط فقهی و اخالقی اسالم میان  درگروخانواده 

 هایآلودگیو  هاآسیبکنند خانواده از رعایت همسران این اصول و ضوابط را خانواده و بخصوص 

 .گوناگون پاک و مبرا خواهد شد

فداکاری و  ،در اصول روابط میان همسران به اصل سیزدهم رسیدیم که عبارت بود از ایثار

 در روابط خانوادگی ازخودگذشتگی

ن بپردازیم اشاراتی به کلیت بحث ایثار داشتیم: قبل از آنکه به روابط خانواده و اهمیت ایثار در آ

و مبانی اصولی ایثار ازخودگذشتگی درجات و مراتب ایثار و  ،معنای ایثار، مفاهیم مقابل با آن، ارکان

 .قبل تقدیم محضر شریف شما شد هایخطبهبود که در  هاییبحث

 برکات ایثار و فداکاری

فداکاری و  ،رسیدیم. عرض کردیم مقوله ایثار ازخودگذشتگیایثار و  باببه مبحث پنجم در 

 :دارای اثراتی در زندگی فردی و اجتماعی و در زندگی دنیوی و اخروی است ازخودگذشتگی

 . تکامل شخصیت انسانی1

. انسانی که ایثار و فداکاری کندمیایثار این است که شخصیت انسان را متکامل  برکات ازجمله

 ؛شودمیمعنوی و روحی نائل  هایقلهرا تمرین کند به 
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 . جلب محبت الهی2

در روایتی از امام صادق  .ایثار زیاد است ییبرکات اخروی و ماورای این دنیاباید باور کنیم که 

انسانی  .را دوست خواهد داشت خداوند او کسی که ایثار کند :دندوده بود که فرممآ السالمعلیه

از مطامع شخصی و منافع فردی خود بگذرد جامعه و سعادت دیگران  ،برای اسالمکه آماده است 

 .و محبت خدا قابل وصف برای ما نیست شودمیچنین انسانی مشمول لطف و محبت خدا 

 . باعث گشایش در عالم قیامت4 

ره ودر سخداوند آن جلوه ایثاری که  .شودمیدر عالم قیامت  هاییگشایشایثار و فداکاری موجب 

 علیه و آله و سلم اهللصلیه خاندان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی بم کرده است و دهر مجس

 4«فَوَقَئُهمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْیَوْمِ وَ لَقَّئهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا» :شودمینتیجه آن این که نسبت داده است 

روز  هایسختیاز نان شب خود برای نیازمندان گذشت را از  و که فداکار بود ایخانه اعضای خداوند

 .کندمینشاط و سرزندگی در آخرت عنایت  هاآنه ب ،کندمیزاد آقیامت 

وجود دارد قابل در بهشت  ،ان و فداکاران در راه خداایثارگرمقاماتی که برای  هااینعالوه بر 

 .وصف نیست

                                            
 : خدا ایشان را از شر آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانى بخشید.11( آیه 67ـ سوره انسان ) 4
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 . مستحق بهشت الهی3

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ َجنَّةً لَا َیدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رَجٌُل » :فرمودنددر حدیث شریفی  السالمعلیهامام باقر 

بهشتی  3«هِحَکَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَقِّ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ وَ رَجُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الُْمؤْمِنَ فِی اللَّ

حق را به با دیگری  روابطکه در  فردی :شوندمی مندبهرهخداست که فقط سه گروه از آن مقام برای 

در روابط و  دهدمیعلیه خودش هم شهادت  دادهانصاف به خرج و  پوشاندنمیخاطر غرایز نفسانی 

پیوند خود را با  ،رودمیکه به زیارت و دیدن برادر ایمانی خود  شخصی ؛اجتماعی منصف است

به نفع برادران دینی و ایمانی که از مطامع خود  کسیو سوم  کندمیخدا محکم  به خاطربرادران دینی 

 .کندمیو ایثار  گذردمیدر روابط خانوادگی و دوستانه و همسایگی  حق خود از ،گذردمیخود 

  دیگران هایمجذوب دل. 5

 .کندمیایثار زندگی خانوادگی و اجتماعی را روشن و باصفا و شیرین  هااینعالوه بر 

باإلیثار على نفسك »و در بیانی دیگر فرمودند:  5«باإلیثار یسترق األحرار: »دندوفرم امیرالمؤمنین

 برای سعادت دیگران و جامعه ازماده این باشی که آبزرگواری باشی و  آدماگر تو  7«تملك الرقاب

از  هاکدورت و شودمی هادوستیمبدل به  هافاصله .کنیمیحسان خود ازادگان را بنده آخود بگذری، 

وقتی طرف مقابل  ،کندمیایثار و فداکاری اکسیری است که در روابط خانوادگی معجزه  .رودمیمیان 

                                            
 .161، ص 2ـ مرحوم کلینی، الکافی، ج  3

 .144، ص 63؛ عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 497ـ عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص  5

 ـ همان 7
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از خشم خود  ،از خود گذشتید برای آرامش همسر و فرزند و دوست و رفقای خود شما ببیند که شما

ضای کدورتها به فضای فبه سمت تو جذب خواهد شد و  هاآن هایدلعبور کردید، معلوم است که 

 .دوستانه مبدل خواهد شد

 مانی و آرمانیایجامعه. انسجام 7

 .کندمیهمه جامعه مسیر سعادت را طی  یددرآهرگاه ایثار به شکل فرهنگ در فضای عمومی 

جامعه یك  ینا دهدمیانه نشان ایثارگرهای رفتار ،که متخلق به خلق ایثار است و از خود ایجامعه

است که  ایجامعه ،آن در مقابل. گرددمیالهی و ایمانی  ،و یك جامعه انسانی شودمیجامعه منسجم 

از و در پی آن هستند که  منافع شخصی خود هستند تأمیندنبال  شوندمیهمه وقتی از خواب بیدار 

که به ایثار متخلق  ایجامعه .این جامعه اسالمی و ایمانی نخواهد بود استفاده کنند،دیگران به نفع خود 

که  کردمیمالحظه  شدمیکسی که وارد عرصه دفاع مقدس  ،شودمیمانند جامعه دفاع مقدس  باشد

خدا  هاینعمت و کردمیتجلی  آنجاو انوار خدا در  زدمیما موج  هایجبههثارگرانه در یروابط ا

 است. طورهمین. در فضای اداری هم شدمیریزان 

اما وقتی  ،شودمی سعادتمند آن جامعهوقتی مسئوالن وادارات ما بنای بر ایثار و گذشت داشته باشند 

شوند این اداره اسالمی  مندبهرهاز مزایای اداره  ،حقوق بگیرند خواهندمیجایی که راه دارد تا  یمدیران

 تواندمیگذشت استوار شود نظام اسالمی است که پایه  نظام مدیریتی و سازمانی که بر .شودمین

 .الهی و ترقی هدایت کند هایآرمانجامعه را در مسیر 
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اگر انقالب اسالمی قرار است الگوهای نو برای ساختن تمدن اسالمی به جهان ارائه کند باید از  

بازار اسالمی بازاری است که  .اداری و روابط کاری و بازاری شروع شود هایمحیطو  هاخانه

یا  از سود خود بگذردنیازمندی که به مغازه او مراجعه کرده است  به خاطرحاضر است  ایفروشنده

 .شودمیانوار الهی  گاهجلوهآن مغازه  بگیرد کم

 شیاطین قیدوبند. آزادی جامعه از 6

جامعه از  وقتآنمتعالی دینی شد  هایارزشاسالم و  به خاطرایثار این است که اگر ایثار  دیگراثر 

 که همان لیله المبیت السالمعلیهعلی  مؤمناندر یك شب خطرناک امیر  .شودمیشیاطین آزاد  قیدوبند

. مایان شدایثار ن هایجلوه هم در روز عاشورا .ایثار کرد که نقطه عطفی در تاریخ اسالم شد 6است

اصحاب حجت خدا در دفاع از اسالم و حجت خدا و والیت الهی سینه سپر کردند و از همه وجود 

انقالب اسالمی  خوشبختانه .است شدهثبتبزرگ ایثار است که در تاریخ ما  هایقلهاین  .خود گذشتند

انقالب  هایصحنهکرد. ما در  باورپذیردیگر  باریكدر تاریخ اسالم را  باوریرقابلغ هایفصلاین 

که  ایجامعهو  ایثارگر هایانسان ،انقالبی ختلف شاهد جوانانم هایصحنهاسالمی، دفاع مقدس و 

را پوالدین کند و آن  ایجامعهرا دارد که  ینایی انمایان شد و نشان داد که ایثار توان آنلطف الهی در 

و ادارات و بازار و  هاخانهدر  داریم که این ایثار راامروز هم نیاز  .در برابر همه خطرها بیمه کند

 .شودمیبر آن مترتب  هاارزش همهینااین ایثار امر مهمی است که  .اجتماعی پیاده کنیم هایمحیط

                                            
کسى دیگر از مردم براى جستن « وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَاد.: »206( ایه 2ـ سوره بقره ) 6

 خشنودى خدا جان خویش را فدا کند. خدا بر این بندگان مهربان است
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عرض را خدمت شریف شما  هاآناز  هایینمونهکه معنوی و اخروی ایثار است ، آثار شخصیتی هااین

 .کنممی نظرصرف هاآنروایات و نکات دیگری هم وجود دارد که از  .کردم

از  ایثارگرانسان  دارد. در تعالی شخصیت انسان ایالعادهفوقبنابراین پدیده و مقوله ایثار دارای برکات 

یك عیار و فلز دیگری برخوردار است و از سوی دیگر برکات این ایثار در قبر و قیامت و عالم غیب 

بلند معنوی و روحی و اخروی  هایقلهاین فضیلت اخالقی به این  سارسایهدر  انسان .کندیمتجلی 

 .شودمینائل 

 اما شودمیو سختی را متحمل  کنندمیدرست است که فردی موقع ایثار و فداکاری به یك معنا ضرر 

روابط  هاخانهدر  ،آمدخواهد  پدید هاگشایشایثار و فداکاری،  ،تحمل ،باید بداند در پس این سختی

جامعه اسالمی در برابر  ،در جامعه فضای دوستی و مهربانی حاکم خواهد شد، صمیمی خواهد شد

 .مقاوم خواهد شد هادشمنی

 انصافاً  .حضور پیدا کنم یو جانباز عزیز ایثارگرچند روز قبل توفیق یافتم در مشهد مقدس در منزل 

به اسالم محمد زاده که تمام وجود خود را آقای ز عزیز جانبا .شودمیجاری  آدم انچشماشك بر 

 .این ایثار است .نرم کرده است وپنجهدست هاسختیهدیه کرده است، سی سال با آن 

ما  مسئوالنامروز ما و  .بزرگ است ایثارهاینتیجه این  ایمرسیده هاییموفقیتبه ما اگر در انقالب 

با ایثار  .سعادت نائل کنیم هایقله جامعه را بهتوانیم میباید بپذیریم که با مقاومت و ایثار و فداکاری 

 .بزرگ کرد هایانسانی خود را مهد تربیت هاخانه توانمی
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الهی مقرر  هایارزشان در راه اسالم و ایثارگرما را ازا  دهیممیخدایا تو را به اولیای الهی سوگند 

 ،ببخش و بیامرزرا گناهان ما  ،و عنایت خود قرار بده اموات و درگذشتگان ما را مشمول لطف ،مابفر

 .خودت موفق بدار یهافرمانتوبه و انابه ما را بپذیر و ما را در انجام 

 1إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 

 

 

 

 

 

 خطبه دوم

اللّه الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل بسم

علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و 

المصطفی محمد و علی وصیه علیّ امیرالمؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء نبینا أبی القاسم 

و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی أئمة المسلمین 

علیّ بن الحسین و محمد بن علیّ و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن 

                                            
 . سوره کوثر1
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حججك علی عبادک و أمنائك فی و علیّ بن محمد و الحسن بن علیّ و الخلف القائم المنتظر علیّ 

 بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین

 توصیه به تقوا

 هعِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ ماُلزِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِ 

شما  :فرمودندآن امام همام  9،به تقوا علیهاهللسالم مؤمنانپیشوای پارسایان و امیر  هاییهتوصدر ادامه 

دنیایی که شما با آن مواجه هستید دنیایی است که  .کنممیبندگان خدا را به تقوای الهی توصیه 

ین . ادنیا در حال گذر است .دنیا دل نبندید ظاهربه ،دارد کنندههالکظاهری زیبا اما باطنی مسموم و 

بسیاری از مواقع بعض  فرمودندسپس  .دل نبندید گاهتکیهن ایاست به  فروریزیدیواره دنیا در حال 

آرام بر اسب دنیا  کهوقتیغرق هستند  هانعمتدر  کهدرحالی اندشدهرام آو  اندبستهدل به دنیا ها آدم

و  کندمی و تیرهای مرگ روانه کندمیافسارها را پاره  شودمیبلند  وپادست چهارسوار است دنیا 

م کنیمیآرام هستیم و فکر  کهآنگاهاین حقیقت دنیاست حتی  .آویزدمی هاانسانگردن  بهبندهای مرگ 

امکان دارد که آن  هرلحظهکه هیچ امنیتی وجود ندارد م بر وفق مراد است باید بدانی چیزهمهکه 

                                            
وَ وَقَّتَ لَکُُم  -أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِی ضَرَبَ الْأَمْثَالَ : »101و  106الصالح(، صص حیالبالغة )صبـ سید رضی، نهج 9

وَ  -وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ کُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ وَ آثَرَ -وَ أَحَاطَ بِکُمُ الْإِحْصَاءَ وَ أَرْصَدَ لَکُمُ الْجَزَاءَ -الْآجَالَ وَ أَلْبَسَکُمُ الرِّیَاشَ وَ أَرْفَغَ لَکُمُ الْمَعَاشَ 

نْیَا فَإِنَّ الدُّ أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِیهَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلَیْهَا -وَ وَظَّفَ لَکُمْ مُدَداً فِی قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ دَارِ عِبْرَةٍ  -أَنْذَرَکُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاکُمْ عَدَداً

حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ  -غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَاٌد مَائِلٌ  -یُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ یُوبِقُ مَخْبَرُهَا -رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا

 «وَ أَقْصَدَتْ بِأَسُْهمِهَا وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِیَّةِ .... -حْبُلِهَاقَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قََنصَتْ بِأَ -اطْمَأَنَّ نَاکِرُهَا
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این  فریبپس مبادا  .بیفکند ما رها شود و این شتر سرکش دنیا ما را به زمین سویبهتیرهای بال 

این ظاهر دوره کوتاهی  ،این ظاهر باطن مسمومی دارد چراکهبخوریم  راآرام  ظاهربهبنده و یظاهر فر

 ماین حقیقت دنیاست اگر این حقیقت را یافتی .ه رها شدن استدو تیرهای بال آما گذردمیاست که 

 .تقوا را احراز خواهیم کرد هایرتبهتوجه هم کردیم 

 تقوای الهی عنایت بفرما نایو  ق تخلق به اخالق الهییخدایا به ما توف 

 :هامناسبت

عرض  هاآنو در صورت نیاز نکاتی هم در مورد  کنممیعرض  وارخالصهاست که  هاییمناسبت

 :کنممی

 اندرزگوشهادت شهید بمناسبت سالروز . تسلیت 1

 هااختناقو  هاتاریکییك انسان مقاوم در عصر  .گویممیشهادت شهید اندرزگو را تسلیت عرض 

 .کرد و خود را فدای اسالم و انقالب کرد فشانیجان

 شهادت شهید رجایی و باهنر. گرامی داشت 2

 رجایی و ،اندرزگو یدانشه .داریممیشهادت رجایی و باهنر دو مدیر کوشا و فعال و انقالبی را گرامی 

 .انقالب اسالمی بودند هایجلوه از باهنر
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 حائری اهللآیت. بزرگداشت عالمه مجلسی و 4

علمیه حق عظیم دارد  هایحوزهآن دانشمند بزرگ که بر همه ما و  ،روز بزرگداشت عالمه مجلسی 

 16حائری موسسه حوزه علمیه قم که در  اهللآیتسالروز ارتحال  طورهمین .داریممیگرامی را 

 .داریممیگرامی را قم ارتحال کردند در  1455 القعدهذی

 . تکریم بوعلی سینا و نکوداشت روز پزشك3

آن  م.کنیمیرا تکریم  روز بزرگداشت بوعلی سینا که روز پزشك هم نامیده شده است طورهمین 

علمی جهان  هایعرصهن دانشمندی که آ وسالم فلسفی و کالمی ا ،فیلسوف و مدافع مرزهای عقلی

م از کنیمیتقدیر و تشکر  و داریممیروز پزشك را گرامی  .داریممیگرامی را  اسالم را توسعه داد

ه رعایت بم کنیمیو همه این عزیزان را توصیه  و بهداشت و درمان مردم سالمتبههمه خدمتگزاران 

م بر ضرورت توجه کنیمی تأکیدمستمندان و  ویژهبهو آداب پزشکی و رعایت حال مردم  اخالق

 .به بیماران و بخصوص بیماران خاص پزشکان و سربازان سالمت و بهداشت مردم

 .تمدن اسالم طی قرون متمادی است یو پویایا غن دهندهنشانرا اگر کنار هم بگذاریم  هامناسبتاین  

حائری  اهللآیتحوزه جدید قم مثل  گذاربنیانامروز اشاره شد یك فقیه بزرگ و  که ایمنظومه ینا در

را منظومه عالمه مجلسی  ینادر  .جامعه بشری است و هدایتفقه ما سرچشمه انوار الهی  .داریمیزدی 

در این منظومه  .معارف الهی به دنیای معاصر بود یرذخاداریم که پیشگام عرصه معارف نورانی و 

در مقام  ینجاابنده در  .کالمی و عقلی جهان اسالم را رشد داد ،علی سینا را داریم که تفکر فلسفیبو
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و  فلسفی، توشه عقلی اما توان و نیستم، است مردبزرگاندیشه فکری این  در آنچهداوری همه 

 .چهره متجلی است ینا رپزشکی د ازجملهطبیعی  هایدانش طورهمینحکمت الهی و 

 ،علم جایگاه متعالی دارد آن درو  کندمی ریزیپایهه اسالم آن را کاین تمدن اسالمی است تمدنی 

تئوری زندگی بشر جایگاه  عنوانبهفقه ، دارد ایبرجستهفلسفه و حکمت الهی و کالم اسالمی جایگاه 

معارف  به خاطراز جان گذشتن  ،خدا ایثار در راه ،ت خواهیدروحیه شها هااینو در کنار  مهمی دارد

 .تمدن الهی است هایجلوهالهی از 

شان تمدن اسالمی خدر هایبرگو  هابخشیکی از این  زا اینمونهبزرگ  هایچهرهاین از  هرکدام

برای تعالی درجات این بزرگان و شهدا و مراجع درگذشته و امام عزیز و بزرگان نامبرده شده  .هستند

 .پاک او صلواتی بر محمد و آل محمد یشگاه پیامبر الهی و خاندانم به پکنیمیتقدیم 

 . گرامیداشت هفته دولت5

و نکاتی را  داریممیگرامی آن را هفته دولت به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر است که 

 م:کنیمیعرض 

از خدماتی  ویژهبه دهندمیم از خدماتی که دولتمردان و مسئوالن برای مردم انجام کنیمیتشکر  اوالً 

اخیر برای کشف عملیات تروریستی انجام دادند از همه این  هایهفته یناکه سربازان گمنام اسالم در 

رهنمودهای  ،در هفته دولت باید سخن مردم را شنید دارد که تأکید نیاز بهالبته  .مکنیمیخدمات تشکر 

برای بنیان ریزی یك نظام سالم و  بازبینی کرد و گذشته را، رهبر عظیم الشان انقالب را توجه کرد

 باشند.متعالی موفق  هایارزشامیدواریم در مسیر تحقق این  .مقاوم دولتمردان ما تالش کنند
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انتظار داریم این برنامه اصالح و  .در مورد برنامه ششم است که دولت تقدیم مجلس کرده است ثانیاً

 :قرار گیرد موردتوجهبیشتر  آندر  کنممیتکمیل شود و عناصری که عرض 

 اقتصاد مقاومتی  .1

برای عبور از مخاطرات فرهنگی و فرهنگ اصیل و ایمانی و اسالمی نیاز به توجه بیشتر  .2

 .داردپیش رو  هاییبآس

 می و دانشی کشورعلرشد و اعتالی  .4

بعضی از  هااین. ن ایام استیهمدر دفاعی که روز صنعت دفاعی هم  یعو صناارتقای امنیت  .3

 .بیشتر قرار گیرد موردتوجهدر برنامه ششم امیدواریم مهمی است که  یهامقوله

 از امحای کاالهای قاچاق حمایت.7

قاچاق یك عنصر بسیار  .بسیار درستی است اتاقداماتی که در امحای کاالهای قاچاق شد اقدام

 هاییشهرهای قاچاق امری است که مخرب در اقتصاد کشور است و عمل انقالبی برای امحای کاال

و زیورهای گوساله  آن زر 10«لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفًا» :فرمایدمیکه  ییهم آنجا. قرآنی دارد

باید  گیردمیما داریم که وقتی کاالیی در مسیر تخریب اقتصاد قرار  هایینمونه .سوزانیممیرا  سامری

 توجه بیشتری شود. مسئلهآن را از بین برد و امیدواریم به این 

                                            
 96ـ سوره نحل آیه  10
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 ایمنطقهو  المللیبینمسائل  .6

 :کنممیچند نکته را عرض  وارفهرستدر خصوص مسائل منطقه 

 معاند و منافق برای ناامن سازی ایران اسالمی هایگروه. گردهمایی 1

ی که از و ریز داعشی ها و این جریانات خرد، آل سعود ،ما امروزه شاهد این هستیم که منافقین

 صورتبهامروز  اندکردهمقاومت را با تمام وجود لمس  هایضربهندارند و  یخوشدلانقالب اسالمی 

و طراحی  نشینندمی کنار هماختالفاتی که بینشان هست  رغمبهو  اندقرارگرفتهیك شبکه در کنار هم 

. این چیزی کنندمیدنبال رای ناامن کردن ایران امن اسالمی بمنظومه طرحی را  صورتبهو  کنندمی

 .ایام کشف شد یناهم در  هاآنکه بعضی از  شودمیدنبال در حال حاضر است که 

 ،ارزشی ندارند و آیندنمی حساببهکه این جریانات ریز که  برای ما روشن است :اوالً

تا این  اندکردهاست که طراحی  آمریکاییصهیونیستی و  هایتوطئهو  هادست هااین صحنهپشت :ثانیاً

 هاتوطئه ینابدانند ایران اسالمی هر گز در برابر  هاآن .دژ استوار ایران و انقالب اسالمی را ناامن کنند

به رهبری معظم در  یتأسملت ما با انسجام و اقتدار با  ،ایستیممیما در برابر شما  ،تسلیم نخواهد شد

بدانید این توطئه ناامن سازی ایران مایه افتضاح شما خواهد شد و ره  .خواهند ایستاد برابر شما

متمادی این ملت بزرگ و این جوانان پرشور نظامی و  هایسالنخواهد برد. شما در این  ییجابه

 .بردارید هایانتخباز هم شکست خواهید خورد پس دست از این  ایدآزمودهانتظامی ما را 
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 انزجار از طرح تفرقه مذهبی. اعالم 2

و یك طرح  اندخوردهفریب هاییگروهمع االسف  .شودمیطرح تفرقه مذهبی است که همچنان دنبال 

ی صهیونیستو  آمریکاییما این طرح را  .کنندمیخطرناک در تفرقه مذهبی را دنبال  آمریکاییشیطانی 

که به اسم شیعه و سنی و اقوام و نژاد و فرهنگ  دانیممی هاآن خوردهفریبرا  هاگروهو این  دانیممی

 ،هم بدانند از ایران اسالمی هااین .یندازندبملت بزرگ اسالم و امت اسالمی را به جان هم  خواهندمی

ما و از قم قهرمان جز ندای وحدت و انسجام و همبستگی  یهادانشگاهاز  ،علمیه هایحوزهاز 

 .اسالمی بیرون نخواهد آمد

 مبتال شدن امت اسالمی به ظلم ظالمان ستمگر .4

 .سوریه و نقاط دیگر عالم اسالمی است ،یمن ،نکته اخیر درد بسیار بزرگ امت اسالم در بحرین 

دولت بحرین این را  .خورندیمربه ض آشامخون هایگروهمظلومی که از ظالمان ستمگر و  یهاملت

و  شیخ عیسی قاسم اهللآیت سالمت و وضعیت .هستندکنار ملت بحرین  مسلمان در یهاملتبداند 

 .اسالمی در نیجریه و نقاط دیگر برای ما مهم است یهانهضتسران  طورهمینسران نهضت بحرین و 

دنبال خون  کهینااز  و از این افتضاحی که امروز به آن مبتال هستند المللیبینامیدواریم که نهادهای  

ما به شما امیدی نداریم امید ما به خدا و  هرچند. فاصله بگیرند کنندمیدفاع  هاآنو از  آشامان هستند

غالب  هاتوطئهانقالب اسالمی و جبهه مقاومت اسالمی است و به فضل خدا امت اسالمی بر همه این 

 .خواهد شد
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 ... یا اهلل یا اهللنسئلك اللهم و ندعوک باسمك العظیم االعظم االعز االجلّ االکرم یا اهلل 

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و 

و المومنات  المؤمنیناغفر اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  اخذل الکفر و اهله.

 والمسلمین والمسلمات

مراجع عظام درگذشته، درگذشتگان از این جمع و  خدایا اموات و مؤمنین درگذشته، شهدای بزرگوار،

امام شهیدان را با اولیای خودت محشور بفرما؛ گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، به ما توفیق توبه 

ان عزیز مقام معظم رهبری مراجع عظام و همه دلسوزان ایثارگرعنایت بفرما خدمتگزاران به اسالم 

 بازبگردانو منصور بدار شر دشمنان ره به خودشان  یدمؤاسالمی را  ملت و اسالم و کشور و مقاومت

ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فداه قرار بده در فرج نورانی آن حضرت تعجیل  سازینهزمهمه ما را 

 .بفرما

 11یولَدْ وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ 

 صدق اهلل العلی العظیم
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