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 خطبه اول

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما  الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی 

 سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.

 ه به تقواتوصی
َمْت ِلَغٍد »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ا َقدَّ َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی ال 1«َواتَّ
ُ
ِه أ ُزوا ِعَباَد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ لَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 2عباد اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
او و صبر و  هاینعمتخداوند در همه احوال و شکر  ذکر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، 

پرهیزگاری و استقامت در راه خودت  وفیق پارسایی،کنم. خداوندا به همه ما تمقاومت در راه خدا سفارش و دعوت می
 عنایت و کرامت بفرما.

متعدد در سی اصل به آن پرداخته  هایخطبهعرض کردیم مبحث اول خانوادگی پیرامون روابط همسران بود که در 
 ف و تکالیف والدین و خانواده در قبال فرزندان است.و مبحث دوم در وظای دش

 دینی یهاآموزهاموال و اوالد در آینه 
به بیان اصول و ضوابطی که اسالم برای  کهآناهمیت بحث روشن است و اشاراتی در خطبه قبل به آن شد. قبل از 

اه آن مقدمه این بود که در نگ را شروع کردیم. یامقدمهبپردازیم نوجوان و فرزندان ترسیم کرده است  دک،تربیت کو
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خداوند به ما ارزانی شده است و  جانب م به ما عنایت شده است نعمت الهی است که ازاسالم هر آنچه در این عالَ 
ما و شما  آزمایشبرای  هاییسوژهابزار و  هانعمتاین عالم وابسته به خداست و در منطق اسالم این  هاینعمتهمه 

 است. 

عیم» این است که ما در ارتباط  یبرا اییلهوسخدا  هاینعمتیک قانون الهی است. تمام  4«ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ
ه بگیرد و در یک مسیر خوب قرار  تواندمی هانعمتداریم و این  یفیتکالیعنی ما  .شویم آزمودهو تعامل با آن 

 مبدل تواندمیدنیا  هایزینتها شود. مبدل به نقمت تواندمی هانعمتهمین مبدل شود و باقی و ماندگار  هایارزش
 همعرفی شد شما کارکمکزینت دنیا و  ،عمتن عنوانبهاوالد که در آیات کریمه،  و همین شودآدمیین و ننگ به ِش 

، به نقمتمبدل  تواندمیهم کمال و باقیات صالحات شود و  ابزار سعادت، تواندمیار دارد که در جایگاهی قر 5است
هم نعمت الهی و زینت زندگی و هم  هانعمتمانع و مخل از تکامل انسان گردد. اوالد و خانواده  مانند بقیه  ،ننگ

ج وبه سمت شقاوت بکشاند یا انسان را به ا انسان را تواندمی حالدرعین هانعمت، این در زندگی است کاریکم
 در قرآن شودمی آدمیسقوط و ابزار خانواده مایه و که اوالد  آنجاهم  مسئلهسوی  سعادت برساند. دقت کنید در دو

آن را در دو  شودمیارائه شده است و هم جایی که اوالد و خانواده وسیله عروج و تکامل  یک تصویر زیبایی از آن
 هانعمتاری داده است به خانواده و فرزند که همانند سایر بخش در آیات قرآن مالحظه کنید. بخش اول قرآن هشد

ت که سا آمدهبسیار زیبا در قرآن در باب اوالد  یدواژهکلیک عامل سقوط شود. مالحظه کنید چند  مبدل به تواندمی
 است. نیز وارد شده  هانعمتالبته در مورد اموال و دیگر 

 اموال و اوالد مایه غفلت انسان :اول

ر و ز هانعمتهمه  اگر ما هوشمندانه بامستی و نسیان انسان شود.  مایه غفلت، تواندمید و خانواده مانند اموال اوال 
م قدس و تکامل را در دنیا غرق کند و چشم را از عالَ  آدمی ،چشم و دل را برباید تواندمیتعامل نکنیم و زیور عالم 

                                            
 1سوره تکاثر، آیه  - 4
 26؛ سوره کهف، آیه6سوره اسراء، آیه  - 5



  
 21/50/97                   آیت الله اعرافی                         قم های نمازجمعهخطبه

3 

 

یا »داده است:  است همین هشدار را در رابطه با اموال و اوالد آمدهکه در سوره منافقون  ایشریفهبندد. آیه رمعنوی ب
هِ  ْوالُدُکْم َعْن ِذْکِر اللَّ

َ
ْمواُلُکْم َو ال أ

َ
ذیَن آَمُنوا ال ُتْلِهُکْم أ َها الَّ یُّ

َ
، خانه و فرزند هوشمند باشید مبادا که مال، مؤمنان 6«أ

ارتباطمان با خداوند غفلت  از غرق نشویم ودنیا  هاینعمتدر  .باالتر بربندد حقایقرا از  خانواده شما چشمتان
ز که ما را از چی ایگونهبهدل و قلب انسان یعنی بزرگ شدن چیزی در چشم و  اندفرمودهکه  طورهمان ء(لها)إنکنیم. 

این  کن. غافل هاپدیدهسایر  او را از تواندمیآن زیبایی  بیندمیوقتی کسی تابلوی زیبایی را  .دیگر غافل کند
ولی مبادا این  ،خدا و ابزارهای زندگی بشر است هاینعمتهمه  ،زندگیچه دنیایی چه در مقام و  هایجذابیت

عنوی و حقایق الهی چشم را چنان به خود جذب کند که از دیدن مسائل مو موجب اغفال و الهاء شود  هانعمت
 شما را الهاء نکند. و مال و مقام که نعمت الهی هستند همین اوالد به هوش باشید  فرمایدمی بازدارد. در این آیه

 بعض اموال و اوالد مایه خسارت بشری دوم:

 چنین نقل شده (السالمعلیهعلی نبینا و آله و )سوره نور از سخنان حضرت نوح  21است. در آیه   آمده یر خسارتتعب 
ُهْم َعَصْوني»عرض کرد:  گفتمیشد و با خدا سخن  ناامیدوقتی حضرت نوح از هدایت مردم که است   قاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَّ

َبُعوا َمْن َلْم َیِزْدُه ماُلُه َو َوَلُدُه ِإالَّ َخسارا   ن ای شدند،پیامبر تو  ایا این قوم مرا اطاعت نکردند و مرتکب عصیانخد 7«َو اتَّ
 رهبران باطل کسانی بودند که مال و فرزند .بال رهبران باطل افتادنددن بلکه مردم دنبال پیامبر و هادی الهی نیامدند

و زندگی تعامل  با مال و فرزند درستیبهچون  شد. هاآنمایه خسارت  هااینداشتند اما  وفوربهرا و مقام و عشیره 
 شد. هاآنمایه خسارت و زیان  هانعمتهمین  فلذا بردندنمیر مسیر کمال بهره د هاآناز  درستیبه کردندنمی

 مایه خسارت باشد. تواندمی یا  ثانباشد  کنندهاغفال تواندمی اوال   هانعمتپس این  

 سوم: دشمن بودن بعض فرزندان و همسران برای شما
 سوم که هشدار دهندگی بیشتر دارد دقت بفرمایید. عنوانبه اما 
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َها : »فرمایدمیخداوند متعال  یُّ
َ
ا َلُکْم َفاْحَذُروُهْم یا أ ْوالِدُکْم َعُدوًّ

َ
ْزواِجُکْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أ    8«الَّ

برخی از همسران  :فرمایدمیخداوند  .و همسران است فرزندان ازجمله هانعمتاین اوج هشدار خدا به بشر در برابر  
ر پدر و ماد ،فرزند و همسرعشق  !عجب .احتیاط کنید . هوشیار و هوشمند بودهو فرزندان شما دشمنان شما هستند

  ؟مبدل به دشمن شود تواندمیعالقه وافر به پدر و مادر دارد چگونه  ،است
 :است نوعدشمن دو  گویندمیاینجا است که 

 ؛دشمن نما است که روشن است ،گاهی دشمن الف(
ار ذات ک ی درول کندمیخوب با شما رفتار  ظاهربه یزهباانگاست. دشمنی که  نمادوستدشمن  ،نوع دوم دشمنب( 
پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که  وقتی فرمان آمد در شأن نزول آیه گفته شده است نتیجه آن دشمنی است. او و
نظام اسالمی در مدینه شوند این  گذاریبنیانو آماده  ( از مکه به مدینه هجرت کنندّلی الله علیه و آله و سلم)ص

 یک هجرت بزرگ تاریخی و راهبردی و کردند ریزیبرنامه)صّلی الله علیه و آله و سلم(  هجرت فرمان خدا بود. پیامبر
ان از مهاجر خوبیبهمردم مدینه  .مدینه روانه شدند سویبه گروهگروهاز سوی پیامبر خدا )ص( ابالغ شد و اصحاب 

ینه نهاده در مد )صّلی الله علیه و آله و سلم( و نظام اسالمی به رهبری پیامبر اولین هسته حکومت و استقبال کردند
 و آمدندمی. چون همسر یا فرزندشان بعضی در هجرت کوتاه آمدند و پایشان لغزید آمداین هجرت فرمان شد. وقت 

 مسرانشانهمانع از حضور  شودمیروزگار ما تباه و  ریزیدفرومیزندگی ما  ؟شما که از مکه بروید ما چه کنیمبا گفتن: 
فرزندان شما نعمت، در این مورد آیه نازل شد که  .شدندمی)صّلی الله علیه و آله و سلم( در هجرت تاریخی پیامبر 

روی  ظاهربههر چند  ،یرندبگگاهی امکان دارد که در برابر فرمان خدا قرار  هااینو لطف خدا هستند اما  زینت
 بازدارندگی خانواده از ادای نتیجه .داردبازمیمهربانی و دوستی است اما در واقع همسر و پدر را از یک تکلیف الهی 

 . شودمیدشمنی تکلیف الهی 
افل و ما را غ شودمیگر ما را به اوج سعادت برساند گاهی در رتبه الهاء تواندمیکه  هانعمتبهترین  بینیدمیپس 

 که این مرتبه اول است؛ رودمیدش همه چیز یا اصال  که  شودمی ومنالمال ،غرق در زندگی قدرنای .کندمی
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 ؛دهدمیاز دست  هادوستیرا  به خاطر این  هاسرمایهو  شودمیمبدل به یک خسارت  هانعمتگاهی همین 
پیدا شد. عبدالله بن زبیر پدر  هایینمونهکه در ماجرای هجرت پیامبر  طورهمان شودمیمنی و گاهی هم مبدل به دش

وست فرزند است و پدر را د .بکشاند امیرالمؤمنینکه پدر را به مقابله با  کردمیولی همیشه تالش  داشتمیرا دوست 
 نگه دارد این (السالمعلیه)تا آخرین لحظات در جنگ جمل زبیر را در برابر حضرت علی  کندمیدارد ولی تالش 

 . یعنی دشمنی
ار در کن ومادرش او را کنار زد و گفت بگذار برود  ،کردمیهمسر وهب در کربال در مقابل رفتن او به جبهه ممانعت 

 امام به شهادت رسد. 
 هاییخانوادهو  آقازادگان .است که همیشه در میان مسئوالن وجود داشته است ایپدیده ،منحوس و بد آقازادگیپدیده 

یک پدیده زشت و منحوس  کنندمی سوءاستفادهاز موقعیت پدران و  کنندمیو  ندکردمیکه از مقررات الهی عبور 
 هایمتنع فهماندمیکه به ما  است هایینشانه هاایند. آقازادگانی که پدران بزرگشان را ساقط کردن ایمدیده. ما است
 مبدل به نقمت شوند.  تواندمیالهی 

در مسیر خودت استفاده کنیم. خدایا همه اموات و درگذشتگان  هانعمتخدایا به ما توفیق عنایت فرما تا بتوانیم از 
 ح عنایت بفرما.ما را ببخش و بیامرز و به ما توفیق تربیت نسل صالح و مصلِ 

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ لِ 
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  9َربِّ
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 خطبه دوم
الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و بسم

ی الطاهرة فاطمة الزهراء و علحبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة 
الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن 
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم 

سة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک سا
ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. السالم علیک یا بنت ولی الله، 

الله و  ةالسالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک یا عمة ولی الله، السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحم
 برکاته

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

َ
ِه  10«یا أ ِعَباَد اللَّ

ُزوا َرحِ  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا  11َمُکُم اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  12َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

فرمودند:  191در خطبه  مؤمنانامیر  .کنممیگرامی و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش  باز هم همه شما نمازگزاران
ْیهِ َفِمْن َناٍج َمْعُقوٍر َو َلْحٍم َمْجُزوٍر » بدانید پایان این دنیا  13«َو ِشْلٍو َمْذُبوٍح َو َدٍم َمْسُفوٍح َو َعاضٍّ َعَلی َیَدْیِه َو َصاِفٍق ِبَکفَّ

 بینیممیی و در پایان زندگ کنندمیو نجات پیدا ن افتندمیبه زمین  آخرطوری است که درگیر شوندگان با صحنه دنیا در 
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 .297یه ـ سوره بقره، آ 12
و دسته  نجات یافته ای مجروح، یا مجروحی پاره پاره تن، دسته ای سر از تن جدا :110، ص 292البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج - 13

 ای دیگر در خون خود تپیده، گروهی انگشت به دندان، و جمعی از حسرت و اندوه دست بر دست می ماالند 
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 .نسبت به آینده خواهند نشست. این پایان زندگی است تعّسرحسرت و  همه به .که همه دست روی دست خواهند زد
برای بزرگ در هنگام مالقات مرگ و فرشته مرگ آماده شد. خدایا ما را  هایحسرت امروز باید برای رهایی از آن

 بفرما و ما را از همه شرور شیطانی نجات عنایت بفرما. آمادهلقاء خودت و مرگ به نحو درست 

ه شهدای مدافع حرم ژویه ب ،ذوی الحقوق ،ن جمعیدرگذشتگان از ا ،علما ،مراجع درگذشته ،بزرگان ،شهدایاد همه 
 .با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد داریممیو امام شهدا و همه شهیدان را گرامی 

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میچند موضوع را فهرست

 گرامیداشت روز دحو االرض. 1

کر شا . بایدداشت میی است که باید آن را گراروز بزرگی در تاریخ بشر در کره زمین است و روز روز دحو االرض
که  به اعمالی انشاء اللهخداوند بر تمهید مقدمات حیات بشر در کره زمین و فراهم شدن تکامل برای بشر باشیم و 

 در آن مقرر شده است توجه کنیم.

 اسالمی منشأ خدمات بزرگ یغاتتبلشورای هماهنگی . 2

 ،هرانخ انقالب در تیاین شورا در طول تار .داریممیشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی را گرامی  گذاریبنیانسالروز 
 دفاع از انقالب هایصحنه درحضور ملت غیور برای قم و شهرهای دیگر کشور منشأ خدمات بزرگی در بسیج مردم 

همچنان باید با ابتکار و خالقیت این شورا البته . داریممیرا گرامی  هاآنخدمات  وسیلهینبد اسالمی بوده است.
 یمکنیمتشکر  هاآناز همه  شوند. آمادهانقالب  هایدرصحنهجدیدی ایجاد کند و برای حضور قوی ملت  هاییتظرف

 توفیق داریم. یآرزو هاآن یبراو 
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 جهاد دانشگاهی علمی از اقدامات  هایپیشرفت. 3

و از همین تریبون  انددادهعلمی انجام  هایپیشرفتاقدامات خوبی در  .جهاد دانشگاهی است تأسیسسالروز 
یت خالق ندیشه انقالبی و در مسیر ابتکار،که این نهاد بر پایه ا رودمیاما امروز انتظار . نهیمیمرا ارج  هاآنخدمات 

 .بردارد یتربزرگ یهاقدمبزرگ علمی  هایپیشرفتو 

 بزرگداشت سالروز حقوق بشر اسالمی. 4

 .داریممیبزرگ  را سالروز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی

 محکومیت حمله اتمی امریکا به هیروشیما و ناکازاکی. 5

. ماجرای حمله اتمی امریکا به دو شهر بزرگ کنممیسالروز حمله اتمی امریکا به هیروشیما و ناکازاکی را یادآوری 
جنگ را تغییر داد اما لکه ننگی بر پیشانی امریکا ثبت و ضبط کرد  واخر جنگ جهانی دوم گرچه سرنوشتدر ا ژاپن

 اییهثانهزار نفر در  200انجام شد و بیش از  یاتم بمب که با ابزار یاحملهتاریخ است آن لکه باقی است.  ،تا تاریخو 
توسط امریکا انجام  کردمیکه نسل بشر را تهدید  یاحملهاین  .آدم مجروح و آواره شدند هایلیونمکشته شدند و 

میایی امروز مدعیان شی یهاسالحپشتیبانان استفاده از  و سالح اتمی یرندگانکارگبهاست که بسیار بسیار عجیب  .شد
 ،ودیداین سالح ب کارگیرندگانبهشما  !بر شماو وای  !بر شماننگ   .دروغین صلح و دور شدن از سالح اتمی هستند

دعی شما م .نقطه سیاه بسیار زشت ثبت شده است هادهدر پرونده ننگین شما  ،شما امنیت بشر را تهدید کردید
ود نابرا  تاناتمی هایسالح گوییدمیر راست گا .دنمسلمان و مستضعف مدعی شما هست هایملتهستید؟! امروز 

ت دسدست شما و  هااینهمه  ،بگذارد را کنارمیایی اتمی و شی هایسالح ما هم مدعی هستیم که بشر باید کنید.
پرونده شما . گوییدمیشما دروغ  .را کنار بگذارید هاآن گوییدمیحق وتو هست. اگر شما راست دارای  هایقدرت

 امریکا، گذاشتن حقوق بشر از سوی زشت و ننگین است. لیست بلندباالیی از زیر پا جرائماز این  یبسیارسرشار از 
شما از آن هراس دارید و  ما مدعی شما هستیم و امروز این ندایی که .استکباری و اسرائیل وجود دارد هایقدرت
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در سراسر جهان طنین  که نانه در این ایر ،که این ندا خاموش شده است همچنان این ندا نه در قم ایدگفتهگاهی هم 
 افکن است که مرگ بر امریکا)مرگ بر امریکا(

صدای ملت ایران در برابر دولتمردان و حاکمان زورگوی امریکا و مستکبران است. این صدا باقی خواهد این صدا 
 شما عاقل شوید و دست از این همه ستم بردارید. کهوقتیماند تا 

 وظایف ملت و مسئولینتبیین لیل وضعیت حّساس کنونی کشور و تح. 6

ما امروز شاهد  .باید پیرامون آن باید گفت شرایط و وضعیت حساس کشور است یاچندجملهاما موضوعی که 
 یهارصهعگوناگون در  هایپیشرفتو  استقالل اسالمی که در پرونده آن آزادی،ن سالگرد انقالب یهستیم که در چهلم

 هایبرگو  کنندمی نماییقدرت ،گیرندمی هاژست ،اندآمدهم و اسالم عزیز درشما م مختلف ثبت شده است دشمنان
  .کنندمیجدیدی از تحریم و توطئه را رو 

ناشی از خشم ماندگاری انقالب شما در چهلمین سالگرد انقالب  ،ناشی از عصبانیت است هاایناما بدانید همه 
 هاآنین اقتدار نشانده است. مشاهده ا هاآنناشی از اقتدار شما ملت در بیرون مرزها است که خشم را بر دل  ،است

انه بدرمآقل هایژست و شکنندمیرا  هاپیمان ،گذارندمیت که عهدها را زیر پا را خشمگین کرده است. برای همین اس
ی هادهو ارا مؤمن هایقلبامیدوار و  هایدل . نقطه اصلی شما مردم،اصل ملت است هاآنهدف امروز  .گیرندمی

  .ثابت شما است

وحدت  ،امید ، تا باور،دربیاورندتا ما و ملت بزرگ ما را از پا  اندانداختهیک جنگ روانی و اقتصادی شدیدی را به راه 
ر د ومرجهرجفشارهای شکننده و تحریم برای فروپاشی اقتصادی، اخالل به امنیت و  .و انسجام را از ما بگیرند

در صحنه  ای جوانان و. ای ملت کنندمیبر این ملت تحمیل را  کشوری که نماد امنیت و استقالل در دنیا است
  .کنیممیشرایط جدیدی را ما تجربه  که هوشیار باشید ،باشید
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 اقتصادی هایتحریموظیفه مردم در مواجهه با الف( 

 :این است کهتوسط مردم  هاتحریمبا این راه مقابله 

 ؛ملت هوشیار باشد .1
 شده باشد؛بسیج  هابرنامهدر انجام کارها و  .2
 ؛وحدت داشته باشد و انسجام  .3
 ؛همراه رهبری حرکت کند .4
 ؛بردباری .5
 کار و تالش  ،فعالیت .6

  .است که باید ملت طی کند هاییراه ازجمله هااین

 مستکبران هایتحریموظیفه مسئوالن در مقابله با تهدیدات و ب( 

د که در چند بن همه نهادها و ما وظیفه سنگینی داریم ،قوه قضاییه ،جلسم ،دولت ،اما همه مسئوالن قوای گوناگون
 مده از سخنان مردم و بزرگان ما است:که برآ کنممیعرض 

 . نصب العین قرار دادن واقعی فرمایشات رهبری معظم 1

که فرمایشات راهگشای رهبری در قلمروهای مختلف را نصب العین خود قرار  رودمیانتظار مسئوالن و از دولت 
ما رهنمودهای مهمی  الشأنعظیم ومراجع بزرگ  ،در روزهای اخیر .را دنبال کنند هاآنجدی  صورتبهدهند و 

 م، بزرگان،که این رهنمودهای رهبری معظ رودمی انتظار از همه مسئوالن .برشمردندرا دردهای مردم  و اندداده
 و سیاسی را مد عین قرار دهند. یجناح هاینگاهاز  نظرقطعمراجع و نظرات دلسوزان با 
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 شدن مسئوالن با مردم و همراهی با آنان ترنزدیک. 1

مسئوالن باید درد دختر و پسری که شرایط ازدواج برای او مهیا نیست را درک  .شوند ترنزدیکمسئوالن باید به مردم 
درد گرانی مواد غذایی را درک کنند. این درک و همدلی نسبت به مضایق  گرانی خانه و مسکن درک کنند،، درد کنند

 که وجود دارد شرط دوم است. هاییگرفتاریمردم و 

 . عزم جهادی و مدیریت اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی3

همه قوا باید  .کامل وجود ندارد آمدن کارپای و سامانمند، برنامه اراده قوی ا همچنان شاهد هستیم در مواردی آنم
 همه نهادها این عزم را در خود ایجاد کنند.و 

 اقتصادی هایتیمآرایش نیروهای مدیر و و اصالح . 4

قابل  هاگره تمام .را باز کند هاگرهبیاوریم تا  کارپایقوی و معتقد را باید  هایآدم و ما از نسل جوان باید استفاده کنیم
 ،فریدآقرن را  معجزهچرا که این ملت  کندمیاشتباه  تواندمیکه این ملت ن کندمیاگر کسی فکر  .گشودن است
 معجزه کند .  تواندمیهمچنان هم 

 . اصالح نظام بانکی5

باید امهال  قساط راا کشیده نشود.تعطیلی  و تا صنایع به شکست تغییر کندنسبت به دیرکردها باید  هابانکرویکرد  
 گیرد. ی دوبارهکنند تا صنعت ما جان بینیپیش یعصنابرای  تریمناسب هایوامباید  و به آنان مهلت دهند. کنند
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 اقتصادی هایفعالیتو  بازاریابیارتباط فعال خارجی با همسایگان و کشورهای شرقی برای . 6
 بر کاالی داخلی تأکیدمبارزه با قاچاق و . 7
 مفاسد مبارزه با. 8

لی خی و خواهدمیاما کافی نیست. مبارزه با مفاسد هم قاطعیت  کنیممیاقداماتی که شده تشکر  از وجودهمه با 
 .حذف شود هاوپاشریختاختالس و و  تا مفسده از سیستم مالی دور شود خواهدمیخوب  ریزیبرنامهجاها هم 

 . کنترل بازار ارز9

 شکننده است. واقعا  که  هاییگرانیکنترل بازار ارز و 

 . مواضع شجاعانه در برابر دشمن10

نه و شجاعانه باید نهادی این مواضع قاطعانه .است یرتقدقابل اندداشتهاخیر  یهابرههدر  جمهوررئیسمواضعی که  
این  ،که شما محکم باشید گویدیم هاینهمعقالنیت همه درست است ولی  و مصلحت ،حکمت .استوار شودو 

  .خیال مذاکره نداشته باشید عهدشکنانبایستید و با  هاآنپس قوی در برابر  گویندمیدروغ  هاشکنیمانپ

 هاملتشما به  .فهمیدینمشما را اولین شرایط مذاکره انسانی  ؟کنیدیم مذاکرهادعای  گودروغ یهاعهدشکنشما 
فضل  ملت ما به .یداداشتهلبنان و کشورهای مختلف ستم روا  ،فلسطین ،بحرین : در یمن،یداداشتهجور و جفا روا 

 عبور خواهد کرد و در برابر شما با همه وجود مقاومت خواهد کرد.)تکبیر( هابحراناز این  اخد

 آرزوی سعادت و توفیق برای حجاج محترم. 7

ه همه معیارهای انشاء الله ب .سعادت و توفیق داریم یآرزوحج  یملکوتمانی و در آستانه سفر آس برای همه حجاج
 نمایندگی انقالب اسالمی توجه خواهند کرد. و اسرار حج و آداب اسالمی،
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 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
ه خدایا ما را ب اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، 

رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد 
ده، خود قرار ب توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت

ها را از جامعه ما دور بدار، نسل گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب
جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم 

ردان، ها را به خودشان بازبگها و تروریستها، داعشیه مرتفع بفرما، شر تکفیریویژه اسرائیل غاصب را از سر همبه
ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را دراین خشکسالی بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی 

 ،دم آشنا و موفق بدارشان به مرکشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار 
و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای 

ه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تاز
الملل اسالمی شهدای این جمع اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

و انابه و عبادت ما  و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه
 را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما.

َ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

َ
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