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 خطبه اول

 الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعینالّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
ال سّیما  و علی آله االطیبین االطهرین  و ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

لسالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله بقیة الله فی االرضین.ا
 السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته.

 توصیه به تقوا
َه َوْلَتنْ »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
َمْت لِ یا أ ََغد  ُظْر َنْفٌس َما َقدَّ

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

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُدوْا َفإِ  2اللَّ ْقَویَو َتَزوَّ اِد التَّ   3نَّ َخْیَر الزَّ
زگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزگاری، دوری از هواهای نفس همه شما نما 

های خدا و مبارزه با شیاطین درون و برون  و ذکر و یاد مرگ در همه شئون فردی و اجتماعی توصیه و پیروی از فرمان
نم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته، موفق و صاحب تقوا و پارسا مقرر بفرماید و کو سفارش می

 حکمت و شریعت را به روی ما بگشاید. هایدروازه

 یادآوری مباحث پیشین
 نوجوانان و جوانان در فضای خانواده بود. بعد از آنکه مباحث قبل ما پیرامون تربیت فرزندان، هایخطبهبحث در 

احث مقدمه مب مسئلهروابط میان همسران را بررسی کردیم به وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان پرداختیم. اهمیت 
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اُس َو اْلِحجاَرُة َعَلْیها َمالِئَکٌة ِغال»ما بود. آیه شریفه وقایه  ْهلیُکْم نارًا َوُقوُدَها النَّ
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ یُّ

َ
 ٌظ یا أ

َمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن ما ُیْؤَمُرون
َ
َه ما أ را مالحظه فرمودید. آیه بسیار مهمی که در مسائل تربیت  4«ِشداٌد ال َیْعُصوَن اللَّ

ه قبل مالحظ هایخطبهکه آیه بر آن رسالت خانوادگی داشت در  تأکیدیقرار گرفته است و  موردتوجهخانوادگی 
 کردید. 

احادیث و روایات به دو نمونه مهم در مباحث پیشین اشاره رفت. نمونه اول فرمایش و سخن از میان انبوه اخبار و 
 بود که در فرازهای متعدد (علیهاللهسالم( در وصیت خود به امام حسن )علیهاللهسالم)بلند و واالی امیر المومنین 

که  (علیهاللهسالمرساله حقوق امام سجاد )دیگر هم نمونه  5اهمیت رسالت خانواده در قبال فرزند را بیان فرمودند.
این قسمت هم امام سجاد  در  6یک منشور زندگی ایمانی و اخالقی است در بخش خانواده را مالحظه فرمودید.

یبا مسئولیت وال( با علیهاللهسالم) وایی بود ر ن در قبال فرزندان را تبیین فرمودند. این سه نمونه آیه ویدبیان بلند و ز
 .دادمیدین در قبال فرزندان را نشان مندی والصل وظیفهاکه 

 وجود نقشه راه اسالم در روابط والدین با فرزندان
قرار خواهیم داد همگی نشان  موردبحثبعد  هایخطبهاین آیات و انبوهی از آیات و روایاتی که به فضل خدا در  

یل به یک رابطه عمیق درا تب در و فرزندانشان هستکه اسالم آن رابطه عاطفی و طبیعی که میان پدر و ما دهدمی
اس یک ن باید احسیدف این رابطه عاطفی کافی نیست والصر .کرده استفه ، تکلیف و وظیرسالتمسئولیت، 

 توجهات عادی معمولی در ارتباطو مادی  هایرسیدگیکه صرف  کنندمیگمان رسالت بسیار سنگین کنند. برخی 
 گویدمیما ا و عاطفی دارد آمیزمحبتاین رابطه  بر تقویت تأکیدست اما نگاه اسالم ضمن آنکه با فرزندان کافی ا هاآن

ا والدین قرار دارد ت از تکالیف و وظایف بر دوش ایمنظومهدر ارتباط شما با فرزندان یک نقشه راه وجود دارد. یک 
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اِلِك َسِبیَل َمْن َقْد َهَلَك َغ  ِل َما اَل ُیْدِرُك السَّ اِعِن َعْنَها َغدًا ِإَلی اْلَمْوُلوِد اْلُمَؤمِّ  اْلَمْوَتی َو الظَّ
َ ْْ ِِ ا ْنَیا َو َتاِجِر َر ِة اْلَمَصاِئِب َو َعْبِد الدُّ اِم َو َرِمیَّ یَّ

َ ْْ ْسَقاِم َو َرِهیَنِة ا
ْحَزاِن َو ُنُصِب اْلَْفاِت َو َص 

َ ْْ یِن ا ِسیِر اْلَمْوِت َو َحِلیِف اْلُهُموِم َو َقِر
َ
یِم اْلَمَناَیا َو أ مْ اْلَُغُروِر َو َغِر

َ ْْ َهَواِت َو َخِلیَفِة ا یِع الشَّ  «َواتِر
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و ن را خواهد گرفت. اولی هاآندر دنیا و آخرت  ،این گریزین مسئولیت بیرون رفتند تبعات از زیر بار ا آنجا که اگر
تی که والدین در قبال فرزندان دارند رسیدگی کامل و توجه به همه ابعاد شخصیت فرزند هست. این لارس ترینمهم

 اخالق و نگاه بلند اسالم وجود دارد. ،رسالت سنگین چیزی است که در فقه
 پسنددمیشار از محبت و لطف و صفا منظومه عاطفی و سرخانواده را یک با اینکه مجموعه  زمانهماسالم 
ر د ایگونهبهاز وظایف و تکالیف را هم مشخص کرده است که این تکالیف و وظایف  ایمجموعهیک  حالدرعین

 وردتوجهمالبته جای کار بیشتر در منظومه فقه ما باید باز کند و است.  آمدهبرخی در مواردی از فقه  وکتب اخالقی 
ر بگیرد. تا اینجا اصل اهمیت این رسالت و مسئولیت سنگین پدران و مادران در قبال فرزندان را در قالب این سه قرا

 متن قرآنی و حدیثی مالحظه کردید. 

 مسئولیت همگانی در قبال نسل نو
؛ چرا اعف استضو م مؤکدقبال فرزندان دارند مسئولیت  درتی که والدین یمسئول .البته قصه خیلی فراتر از این است

دارای مسئولیت و  آیندههمه مردم در قبال نسل  .در قبال نسل نو، نوجوان و جوان همه جامعه مسئول هستند که
 آیندهعلمیه و عموم مردم در قبال نسل  هایحوزه ،دانشگاه ،وپرورشآموزشنهادهای مهمی مثل  .رسالت هستند

این مسئولیت عامی است و همه ما در همه  وگرنهاست  مؤکدو  مسئولیت دارند. منتها مسئولیت پدر و مادر مضاعف
ر از زیر بار این مسئولیت بزرگ اخالقی و تربیتی د تواندنمیزوایا و ابعاد باید احساس مسئولیت کنیم. هیچ کس 

علمی  ،یومعن ،اخالقی آیندهنسبت به و شانه خالی کند. اگر پدر و مادر به وظایف خود قیام نکردند  آیندهنسل قبال 
عموم جامعه و همه و  پرورشو  آموزشباشند.  کاریکمباید پاسخگوی این و اجتماعی فرزندانشان کاهلی کردند 

 ناپذیرینجبراگاه  هایخسارتو اگر در این مسیر سستی کنند دچار  دارندبزرگی نهادهای علمی و فرهنگی مسئولیت 
 . خواهند بود آیندهدر حال و 

هم برای نهادهای فرهنگی ، هم برای پدر و مادر و خانواده، نوجوان هم برای حکومت جوان و تربیت نسل نو،رسالت 
 . است و علمی و هم برای عموم جامعه

له قدر آیات و روایات و اد آنو  شودمی تأکیدبا اینکه بر رسالت والدین در قبال فرزندانشان آن همه  زمانهمبنابراین 
باید بدانیم که این مسئولیت  زمانهم ؛ما را متوجه آن رسالت سنگین کندتا  اندداده قرار موردعنایتگوناگون آن را 
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فرهنگی و حوزوی هم  و نهادهای علمی، وپرورشآموزشاین رسالت تربیتی از آن  و منحصر در پدر و مادر نیست
می است که عموم حکومت و دولت و نظام هم قرار دارد و این مسئولیت یک رسالت عا بر دوش آنکههمچنهست. 

 دوش دارند. یک واجب و در مراتبی مستحب کفایی بر عنوانبهجامعه هم 
 ،یک حدی از آن در تربیت اخالقی .تربیتی الزامی است هایرسالتباید این نکته را توجه داشت که گاهی  جاهمین 

حی بته در سطوحی هم تکالیف ترجیالدارد. عی و در ابعاد مختلف الزام و تکالیف شرعی الزامی فقهی ااجتم ،دیااعتق
 و مستحبی است که باید توجه کرد. 

 روحی و اخالقی فرزندانلزوم توجه به نیازهای 
و تازه تشکیل کانون خانواده  گیرندمیزندگی قرار  آغازجوانی که در  و پسر که مهم است این است که دختر آنچه

 هستند و آیندهنسل  سازندگان هاآن ،خانواده هستند آیندهن مدیرا هاآنباید به این نکته توجه کنند که  دهندمی
ندگی ز آیندهخانه و  به فکر شَغل، کردهازدواجرد تازه زن و م آنکهاست و به همان میز هاآنمسئولیت سنگین بر دوش 

اندیشه نفقه  و در فکر بت به فرزندان به همان اندازه کهخودشان هستند بیش از آن باید به فکر فرزندانشان باشند و نس
ف مع االس .دناخالق و تربیت او باش ،جان ،باید در اندیشه روح آن بیش از  ندو خرج مسکن و زندگی فرزند هست

تند یا به فکر فرزندان نیس اصالً یا  خانوادگیدر تنظیم روابط پدر و مادر شاهد هستیم که در فضاهای خانوادگی گاهی 
ظیم زندگی مادی و ظاهری فرزندان تنظیم شده است و در فکر ابعاد عمیق اگر هستند این فکر فقط در محدوده تن

 .نیستند هاآنروحی و شخصیتی 

 سهیم بودن والدین در ثواب و عقاب فرزندان
اُس َو اْلِحجاَرةُ »: فرمایدمییه شریفه آ  ْهلیُکْم نارًا َوُقوُدَها النَّ

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ یُّ

َ
َعَلْیها َمالِئَکٌة ِغالٌظ  یا أ

َمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن ما ُیْؤَمُرون
َ
َه ما أ  ایگونهبهخانه را ، بریزید ا وظیفه دارید ساختمان و سبکیشم 7«ِشداٌد ال َیْعُصوَن اللَّ

شایسته  و عمل کنید که از درون آن خانه فرزندانی پاک ایگونهبهدر سخن و رفتار و سبک زندگی خود و تنظیم کنید 
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 درست اقدام و اگرپای ما هم نوشته خواهد شد  هاآنبیرون بیایند.  اگر ما به این وظیفه قیام نکنیم همه خطاهای 
 هاآنخدوم و درست در جامعه هستند پدر و مادر در ثواب همه  ، پاک،سالم هایانسان فرزندان، کهوقتیکنیم تا 

. این ساختمان جامعه هنگامی استوار مورد آن توضیح داده شد پیشین مفصل در یهاکه در خطبه شریک هستند
 قرار بگیرد.  موردتوجهو کمال  دقتبهخواهد شد که این رسالت تربیت خانوادگی 

گاه و معنوی  هایرسالتامیدواریم خداوند همه ما را به انجام وظایف و  فق مو آیندهخانوادگی و تربیت نسل رشید و آ
از اصول و قواعدی که باید در خانواده برای  یکبهیکبعد ما وارد بیان  هایخطبهالهی در بدارد. به فضل  مؤیدو 

 قرار گیرد خواهیم شد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد موردتوجهتربیت فرزندان 
ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  فَ بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ ْْ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو ا  8َصلِّ ِلَربِّ
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 خطبه دوم

نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و الله الرحمن الرحیم الحمد الله بسم
اسم سلم علی سیدنا و نبینا ابی القنستَغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و ن

و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین المصطفی محّمد 
سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن 

لی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی جعفر و علی بن موسی و محمد بن ع
عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة 

ک یا اخت علی السالم علیک یا بنت ولی الله السالم المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.
 ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته.

 توصیه به تقوا

َه َوُقوُلوا َقْواًل َسِدیًدا»الله الرحمن الرحیم  اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
ْم ُیْصِلْح َلکُ *یا أ

ْعماَلُکْم َو َیَْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم 
َ
ُقوا »الله الرحمن الرحیم بسم 9«أ َمْت ِلََغد  َواتَّ َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن  َه ِإنَّ اللَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبتَ 10«اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم ِعَباَد اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ْقَوی اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ْقَوی 11اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  12َو َتَزوَّ

 

                                            
 71-70سوره احزاب، آیه  -9

 .11سوره حشر، آیه  -10
 161، ص 602البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -11
 .197ـ سوره بقره، آیه  12
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زندگی  یهاساحتبه تقوای الهی در همه و برادران نمازگزار و شنوندگان ارجمند و خودم را  خواهرانهمه شما 
 از ایمان به و مومنان گامی به پیش بردارید :فرمایدمیسوره احزاب هفتاد در آیه خداوند . کنممیو دعوت  شسفار

سمت درجات عالی تقوا پرکشید و سخن درست بگویید اگر شما تقوا را پیشه کردید و این تقوا در سخن و کالم شما 
دت ما از تقوا ابخشوده خواهد شد. راه سع اهد شد و گناهان شماشما همه سالم و پاک خو هایعملکرد پیدا تجلی 

سخن خوب و خشیت الهی  . همه ما تالش کنیم تا تقوای خدا،کندمیعبور  صحیحدرست و  نو ترس الهی و سخ
 یه افکند.سا ما هایدلالله بر  انشاء

 هامناسبت
 کنم:اختصار عرِ میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 تروریستی در سیستان و بلوچستان گدازجانحادثه  ناسبتبه متسلیت . 1

اسالمی  المللبیندفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای  عرِ ادب و سالم به شهیدان سرافراز اسالم و انقالب،
ن به ارواح بلند این شهیدان و ای .تروریستی در سیستان انجام شد گدازجانشهدان عزیزی که در حادثه اخیر  ویژهبه
زرگان و سلف امام شهدا و همه ب به ساحت همه این شهیدان و کنیممیو تقدیم  مهیدان جدیدمان درود می فرستیش

 ما حق دارند صلواتی بر محمد و آل محمد.گردن  صالحی که بر

 بهمن 22حضور حماسی ملت در راهپیمایی  به خاطرقدردانی . 2

بهمن در  66نعمتی که در روز  ترینبزرگبیکران او و  هایعمتنستان خداوند بساییم به خاطر آ همه ما باید سر بر
اگاه  بصیر و . باید از شما ملت بزرگ،به شما ملت بزرگ عنایت فرمود میچهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسال

، درا به جان خریدی هاسختیعبور کردید، همه  هاگردنهشما ملتی که چهل سال از آن همه عقبات و  .سپاسگذار بود
 ،دش ورحملهسالها دشمن از هر سو به سمت شما  ،این خیل عظیم شهیدان را تقدیم اسالم و انقالب اسالمی کردید

، گرفتندهمه توطئه قرار  شما در معرِ آننسل بزرگ جوان  ،دادرا مورد تهدید و تهاجم قرار  شما ازهرجهت
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از  و د آوردند تا این ملت بزرگ را از راه خدا و اسالمگرانی ها و مشکالت همه را به وجو ،هاسختی ، جنگ،هاتحریم
 .آرمان انقالب اسالمی و شهیدان جدا کنند

جوان و همه عزیزانی که در سراسر ایران در همه شهرها و روستاها  خدا بر شما ملت بزرگ، بر شما نسل نو و دروداما 
دشمنان  .این اوج اگاهی شما ملت بود. بیعت کردید بلند شهیدان هایآرمانبا  و با رسول خدا ،یکبار دیگر با اسالم

 .شدند زدهحیرتو جهان  ، دوستان در ایرانباور نمی کردند

، هجمه تبلیَغاتی گسترده در فضای مجازی هادشواری، هاسختیتحریم، گرانی، مشکالت،  ،آن همه تبلیغ شده بود 
 97تا بگویند سال  ،ملت ایران است ناامیدیأس و سال ی 97بودند تا بگویند سال  آمدهو رسانه های جهانی همه 

 تا دشمنان است، بازمانده نسل جوان از همراهی انقالب اسالمی بگویندتا ، الهی است هایآرمانسال عقب رفتن از 
بود اما شما ملت اوج اگاهی  آمدههمه سپاه شیطان و اهریمن  .سازند غمگیندوستان را ناراحت و  و را شاد کنند

 خود را نشان دادید. 

 جا اهمیت دارد:نکته در اینچند 

 الهی هایآرمانزنده و پویا بودن انقالب و . 1-6

اسالمی و انقالبی شما جوانان و ملت رشید نشان داد که انقالب زنده  ،ایمانی ،کم نظیر باشکوه،این راهپیمایی اوال 
 هاینقطهدر شگفتی بزرگی در عالم شما خلق کردید. شما ملت  و به پیش می رود الهی سرزنده هایآرمان ،است

ام دوم گ آغازگ انقالب اسالمی را پشت سر گذاشتید و در . امسال گام بزربوده اید آفرینشگفتیعطف و حساس 
 قرار گرفتید. 

فراد ساده لوح و سست عقب ا ،آمدند هاعهدشکن ،سخنان دیگری گفتند هااروپاییداد،  هاوعدهآقای ترامپ 
مد اما شما در برابر همه اینها ایستادید. درود و رحمت خدا بر شما ود آنشستند و این همه سختی برای ملت ما به وج
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است. این کار بزرگی بود که شما  همچنان پویاالهی  هایآرمان زنده و شما نشان دادید انقالب اسالمی !ملت بزرگ
 نجام دادید.ا

 سنگین دولتمردان و مسئوالن در قبال این ملت رشید رسالت. 6-6

 ،اجتماعی ،مسئوالن و نهادهای علمی دومین گام انقالب و بعد از یک چهل سال بزرگ تمام ما در آغازاز امروز و 
 هانآدارند. وظیفه  ترسنگینست رسالتی اسپرده  هاآنو همه کسانی که خدمتی را ملت به قوای سه گانه  ،خدماتی

ما  رسالت .ست. وظیفه ما و مسئوالن وظیفه دشوارتری استامنشور و بیان رهبر معظم انقالب تصویر شده در 
کمر  .ت. این ملت بزرگ اسانددادهمسئوالن باید بدانند تکیه بر این نیروی الیزال ملت الهی  .است خطیرتریرسالت 

مشکالت را از جلوی پای ملت  و را انتخاب کنید جهادی هایراه ،ید، شیوه های انقالبی را برگزینهمت را ببندید
 بردارید.

در  .است ترروزافزونکار کرده اید شکر الله مساعیکم اما کافی نیست این ملت شایسته تحسین و تکریم و خدمت  
این ملت  .حرکت کنید ترقاطعو  ترجهادی ،ترمحکمو در عرصه داخل و اقتصاد  المللبینخارج و  هایعرصه
ا و این تنگن دچاربرای گوشت  و مواد اولیه غذایی خود  .شود هه این نیست که با این هجم گرانی ها مواجشایست
ردم راحتی را برای این محرکت انقالبی شما باید یم معلوم است اما حرکت جهادی و ی تحرهاسختی .باشد هاسختی

 به ارمَغان بیاورد.

همه این محاسبات داخلی دالت بزرگ جهانی را تشخیص دادند، معا بهمن 66این مردم روز  .این مردم صبور هستند
از  امروز وقت آن است که بیش .به یک ارمان بلند و اقتدار انقالب اسالمی اندیشیدند و را کنار گذاشتند هاسختیو 

 گذشته پای کار باشیم.
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 پیام ماندگاری انقالب اسالمی به بدخواهان نظام. . 1-6

 هانآمایی پرشکوه و پرعظمت به سردمداران آمریکا، ترامپ، نتانیاهو، اروپا و سایر وابستگان یسومین سخن این راهپ
این است که انقالب اسالمی ماندگار است. انقالب اسالمی ریشه در اعماق فطرت  . آن پیاماست خارج در داخل و

ران و قم و در سراسر ایران پای چقدر پرشکوه در تهید نسل جدید جوان ما این مردم و جوانان عزیز دارد. ندید
شما دشمنان این ملت یا باید درس بگیرید  ند.نشان داد باعظمتو  باشکوهو خود را  آمدندانقالب اسالمی  هایآرمان
به عقب برگردید تا بشود با شما صحبت کرد. اما اگر این راه را ادامه دهید به فضل الهی سر شما به  عهدشکنیو از 

 خورد.)تکبیر( سنگهای سخت خواهد

 منشور ابالغی گام دوم انقالب اسالمی . 3

مقاومت و پس از چهل سال ایستادگی در برابر دشمن  ب اسالمی و پس از چهل سال مجاهدت،گام دوم انقال آغازدر 
مقام معظم رهبری بیان جامع و منشور گام دوم را صادر فرمودند. انتظار از ما  ،گیرچشمو کسب آن همه توفیقات 

ست از جوانان عزیز آن ا ویژهبهو از دولت و مسئوالن  ،ملت ایران عنوانبهاز همه ما حوزه،  عنوانبه، از ما قم عنوانهب
 در دستور کار قرار دهیم. مدنظر و و جامع را  آفرینحرکت  که این منشور و بیان راهبردی،

 نکاتی در باب این منشورالف( 

در کارها و  به آن توجهو  ریزیبرنامهو آن  بارهچندین ودم را دعوت به خواندن و خ ن بسیار مهم که همهدر این بیا
 :کنممینکات مهمی است که چند نکته را در اینجا عرِ  کنممیاقدامات 

 بیان دستاوردهای نظام با وجود همه موانع -1

یبا، جامع،مقام معظم رهبری   یم ملت ایران و دستاوردهای عظ گزیده و گویا توفیقات در این بیان به شیوه بسیار ز
 بزرگ مواجه بودیم. هایمانعانقالب اسالمی را برشمردند. این توفیقات در حالی است که ما با آن همه 
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 گفتمان تمدنی نوین جهانی دارپرچمانقالب اسالمی  -6

قرار دادند. انقالب  تأکیدعصر نوین را با انقالب اسالمی مورد  آغازگام دوم  ،ایشان در این پیام و بیان آنکهدوم  
همچنان روی پا ایستاده  شوندمیو منحرف  درمیایندکه در دهه اول و دوم از پا  هاییانقالباسالمی شما برخالف 

. این انقالب شما و افتخار شما است که پرچم تمدن کندمیاست و این انقالب یک هدف بزرگ تمدنی را تعقیب 
ش گرفته اید و گام دوم باید با هدف تمدن سازی و برداشتن گامهای بلند شروع سازی اسالم را در عصر جدید به دو

 شود.

 هاعرصهبر فرهنگ انقالبی و جهادی در همه  تأکید -1

 است.  هاعرصهفرهنگ انقالبی و جهادی در همه  بر  بلند رهبر معظم انقالب تأکید

معجزه بیافریند. اقتصاد مقاومتی  تواندمیهم اد این فرهنگ جهادی در اقتصاگر همت بلند مردم و مسئوالن باشد 
 . از این فرهنگ جهادی است برخاسته

مجمع  ،دستگاه خارجی . امروز دولت، مسئوالن،باشد آفرینعزت تواندمی المللبیناین روح جهادی در روابط 
 ومنان کنیم. از عربده دشدر قضایای مختلف روی مبانی خود تکیه باید مجامع این را بدانند که ما دیگر تشخیص و 

و ایران  برای ملت بینیممیاگر  .را بسنجیم سندی را امضا کنیم همه جوانب آن خواهیممیتهدید دشمن نترسیم. اگر 
ه این انتظاری است ک .نترسیم چیزیهیچمحکم و قاطع باشیم و از  کندمیو دوستان ما مخاطراتی ایجاد  و انقالب

 اسالمی بایستیم.  هایآرمانی ملت و دولت باید پا و بهمن ایجاد کرده است 66

اسناد و در همه  روابط خارجی، امضایمسئوالن و همه خادمان ملت در عرصه اقتصاد، فرهنگ،  دولتمردان،
قرص و محکم و قاطع باشید و مصالح و عزت خودتان را بسنجید و از هیچ چیز دیگری نهراسید. این هم  هابرنامه
 .شودمیز این بیان استفاده است که ا اینکته

گاهی و بصیرت ملت و امید واقعی به   به بهترین شکل ارائه شده است.  آیندهدر این پیام آ
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 و محورهای راهبردی مهم در این منشور هاتوصیهب( 

 :کنممیفشرده عرِ  صورتبهکردند که  تأکیدمحوری که در این بیان به آن  7توجه به هفت

 . علم و پژوهش1

برداریم. ما در منطقه رشد روزافزونی در حوزه  تریبزرگ هایقدممحور بزرگی است که باید  علم و پژوهش، محور
مرزهای دانش در همه رشته ها برسیم و از آن مرزها به علم و دانش و تحقیق داشتیم اما هنوز کافی نیست. ما باید 

 .تواندمیعبور کنیم. این ملت 

 همین طور در حوزه

 اخالقو  ویتمعن .6
 اقتصاد. 1
 هانارواییزه با فساد و تبعیض و مبار و عدالت .2
   که افتخار انقالب اسالمی بود آزادیاستقالل و  .5
 . عزت ملی و مرزبندی با دشمن2

با حکمت و  .کنیممیگفتگو از امریکا و اسرائیل با دیگران  به غیرما  که دارند تأکیدایشان در همین بیان گام دوم  
با کمال وقاحت و پر رویی چند ماه است که چند  هااروپایی .اما موضع ما باید مقتدرانه باشد گوییممیخن سخرد 

یبایی نشان دارندبرمیو یک گام به عقب  دارندبرمییک گام به جلو  گویندمیجور سخن  و  هنددمی. گاهی چهره ز
با حکمت  اآن ر هایخوبیود دارد باید ج. اینها چیزهایی است که وکنندمی عهدشکنیگاهی به شکل روشن 

 هاآنقرار دهیم و بهره بگیریم. در همین نشست ورشو حرفهای یاوه زیادی زده شد اما برخالف طراحی  موردتوجه
باید از اینها استفاده کنیم. اما مرزبندی با دشمن و شهامت و جسارت و جرات که کسانی هم حرفهای حقی زدند 

 عنوانبهکه ما هم  کنممیمن در این بخش و پایان سخن هم عرِ  .د در نهادهای ما موج بزنددر تقابل با دشمن بای
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. نسل جوان ما در کنیممیاعالم  خودمان را برای تحقق این محورها آمادگی حوزه و نهادهای حوزوی عنوانبهم و ق
در این بیان مهم  .وان بازگردانده اندبارها ایشان همه چیز را به نسل ج و مخاطب اول رهبری معظم است قم و ایران
پای کار  وپرورشآموزش، دانشگاه و و باید نهادهای حوزه کنیممیخودمان را اعالم  آمادگیحوزه  عنوانما هم به 

 کشور را بسازد. آیندهبیایند تا این محورهای بلند 

 . سبک زندگی 7
 

 پیام به زبان عربی

سداد و ذخیرة معاد و المهم عن مطّبق التقوی علی جمیع ساحات حیاتنا وصیکم و نفسی بتقوی اللة فانها فریضة ا
ِ و اّتحّل ابی ساتنا علی المستوی  الفردیة و العاعلیة و االجتماعیة فإذا اّسسنا علی اسس التقوی و سوف ننجو و نفو

ل الفرصة رامتها و أستقاالجتماعی و اذا عادت االمة الی التقوی فی الساحة االجتماعیة و السیاسیة و سوف تستعید ک
و من مدینة القم المقدسة التی هی منار العلم و مشعل الهدایة لکی اقّدم الشکری و أسمی آیات التقدیر لشعب االیرانی 
المجاهد و المنازل الذی حّیر العالم بتواجدة علی ساحت مصیبة ذکری انتصار الثورة االنقالبیة االسالمیة المبارکة 

ة علیه برغم کل الدعایات و التشویهات و العویصات هذا الشعب الذی بفضل مصابرته و جهاده بعد مرور اربعین سن
و کفاحه اصبح قدوة و اسوة للمقاومة و االحرار العالم هذه المسیرة الکبری بعد مرور اربعین سنة علی انتصار الثورة 

ثورة االسالمیة و استمرارها علی االهداف و االسس االنقالبیة االسالمیة تلّقن دروسًا هامة للعالم و من اهمها حیویة ال
و منهج الراقیة و االستراتجیة المخططة فی کالم امامة الثورة الخمینی و الخامنه ای و هذه االهداف و الخطوط 

 والرئیسیة تجسسدت فی آخر بیان  لالمام الخامنه ای المسمی ببیان الخطوة الثانیة للثورة و أبّد هنا ان اخص بالذکر 
اقدم تحیاتی و ثنائی و شکری لشعوب العالم و شعوب العالم االسالمیة و خصوصا جبهة المقاومة لمساهمتهم فی 
ذکر انتصار االسالمیة فی انهاء العالم االسالمی و غیرهم و اقامة المراسیم و الحفالت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب 

 العالمین 
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 دعا

المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد 
باران  اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. خدایا اهله و أّید حماة  الّدین،

ی ها و سوگوار، خدایا عزاداریازل بفرمارحمتت را فرستادی با تمام وجود از تو شاکریم باز باران رحمتت را بر ما ن
ما را قبول بفرما، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد 
خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را 

ها طف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیبمورد ل
را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت 

ها و ها، داعشیاز سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیری ویژه اسرائیل غاصب رااسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
بر ما نازل بفرما، ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را تروریست

نا شان به مردم آشیمشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و اله
مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق،  ،و موفق بدار

سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع 
ن جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، و علمای درگذشته، درگذشتگان از ای

الملل اسالمی شهدای شهیدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
ا نایت بفرما، ماین جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف ع

را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان 
 حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در فرج او تعجیل بفرما.

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

َ
 13ُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ
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