
 خطبه اول

اُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛َاهللَِاد َبعِ» کنمَوَازَعقابشَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیَاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاهللَوَ 

َ«.ترسانممى

َ

 تقوای الهی رعایت یکی از مصادیق مهمحفظ زبان، 

َیُطِعََِو م نَْذُنُوب کُمَْل کُمَْو ی غْفِرَْأ عْم ال کُمَْل کُمَْیُصْلِحَْس دِیدًاَق وْلًاَو قُولُواَاللَّه َاتَّقُواَآم نُواَالَّذِین َأ یُّه اَی ا»َ:قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم

َبهَراَشماَاعمالَتاَ،گوییدَاستوارَسخنىَوَداریدَپرواَخداَازَ،ایدآوردهَایمانَکهَکسانىَاى1َ؛ع ظِیمًاَف وْزًاَف از ََف ق دََْو ر سُول هَُاللَّه 

َآمدهَنایلَبزرگىَرستگارىََِبهَقطعاًَ،در ب َفرمانَراَپیامبرشَوَخداَکسَهرَوَ.ببخشایدَشماَبرَراَگناهانتانَوَآوردَصالح

َ.«است

ترینَمصادیقَرعایتَتقوایَیکیَازَعالیَکنم.وَخودمَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَتوصیهَمیَ،نمازگزارَعزیزَِبرادرانَوَخواهرانِ

گفتن.َخطابَسخنَعبارتَاستَازَاستوارَوَسنجیدهََکهکیدَقرارَگرفتهَتأَایَکهَتالوتَشد،َمطرحَشدهَوَموردآیه،َدرَالهی

ایمانَخودَراَدرَزندگیَبهَجریانَبیندازیدَوَعینیتََ«.آم نُواَالَّذِین َأ یُّه اَی ا»َ:فرمودَؤمنانَاست؛َلذامیَکریمهَبهَهمهیَآیه

َوَسدیدَارائهَکنید.ََاستوارَآنَاستَکهَسخنَراَبهَوصفَ،ایَالهیَدرَزندگیَشمایَتقوهاببخشیدَکهَیکیَازَعینیت

َ

 های سخن استوار و سنجیدهویژگی

،َتعبیریَبسیارَعالیَاستَکهَسخنَپسندیدهَوَقابلَدفاعَکهَوصفَقولَوَسخنَقرارَگرفتهَکریمهیَدرَآیهَ«سدید»یَکلمه

َبهَاستواری،َمحکمَبودن،چهَیَسدیدَاگرن،َکلمهسراکند.َازَنگاهَمفمیَمنانَیادآوریباَرعایتَجوانبَگوناگونَراَبهَمؤَو

یَسخنَمطلوبَشود،َدرَعینَحال،َاوصافَدیگریَکهَدرَقرآنَکریمَدربارهمیَترجمهغیرقابلَنفوذَوَغیرقابلَرخنهَبودنَ

َوَنوعیَجامعیتَدارد.َ،َدرَاینَواژهَنیزَنهفتهَاستَمطرحَشده

بهترینَراََ،باشدَوَدرَبینَسخنانَنیکَوَخوبَوَشایستهَنیکوَوَزیباَسخنمانَمعروف،َح س ن،ردَخدایَمتعالَازَماَتوقعَدا

َق وْلًا»َ:داردَسخنمانَبرایَمخاطبَقابلَفهمَباشدَانتظارازَماََوَسخنَماَبهَوصفَاحسنَارائهَشود.َخداوندانتخابَکنیمَ

َ«.نرمَسخن3َ؛ل یِّنًاَق وْلًا»َ:آراستهَبهَوصفَنرمیَوَمالیمتَباشدَ،وَدرَمواقعیَانتظارَاستَسخنَ،«سخنَخوش2َ؛م یْسُورًا

                                                           
َ.۷1ـ۷۰.َاحزاب:1َ

ََ.2۸.َاسراء:2َ

َ.۴۴.َطه:3َ



احترامَمخاطبََوگویید،َکریمانهَباشدَمخصوصاًَوقتیَباَپدرَوَمادرَسخنَمیَ،پیشنهادَخدایَمتعالَآنَاستَکهَسخنَشما

َدرَسخنَشماَحفظَشود.َ

همَنیتیَکهَباعثَوََسخن،َمحکمَباشد؛َباطنَومَظاهرَگیرد؛َیعنیَهراَدرَبرَمیَهاکریمهَاینَویژگییَتعبیرَسدیدَدرَآیه

شایستهَباشدَوَازَرخنهجاریَشدنَآنَسخنَبرَزبانَمی اگرَسخنَاینهاوَعیبَهاشودَ، گونهَیَظاهریَوَباطنیَدرَامانَباشدَ.

َ.َشودمیَ«قولَسدید»شد،َ

َ

 عواقب سخن، با گوینده آن است

درَفکرَوَروحَوَجانَمخاطبَیاَمخاطبانََسخنَخودَراَبسنجیمَوَبدانیمعواقبَشودَکهَمیَ«قولَسدید»سخنَماَهنگامیَ

اَل د یْهَِر قِیبٌَم اَی لْفِظَُمِنَْق وْلٍَإِلَّ»َتعبیرَقرآنَاینَست:َماَاست.یَکهَتمامَتبعاتَسخنانَماَبرَعهدهگذارد؛َچراچهَاثریَمیماَ

،َهرَسخنیَکهَبگوییدَ«.[کندمىَضبطَراَآن]َاوَنزدَآمادهَمراقبىَاینکهَمگرَ،آورددرنمىَلفظَبهَراَسخنىَهیچ[َآدمى]۴َ؛ع تِیدٌ

َبرمیعملَشماَصیانتَمییَشودَوَدرَنامهدریافتَمیَ،مورتوسطَفرشتگانَمأ َبیانَشودَوَتمامَعواقبَآنَبهَشما گردد.

سخنَدرَاختیار5ََ«.و ث اقِهَِصِرْت َبِهَِمْت َت ک لََّف إِذ اَبِهَِمَْت ت ک لََّمَْل َم اَو ث اقِک َفِیَال مَُالْک »َاینَاست:نیزَ(َلیهَالسالم)عَمنینامیرالمؤ

اماَزمانیَکهَبرَزبانَشماَجاریَشد،َاینَشماَهستیدَکهَاسیرَسخنَهستیدَوَبایدَتمامََ،توَاستَتاَزمانیَکهَنگفتهَباشی

َبلندمدت.ََعواقبمدتَوَچهَباشید؛َچهَعواقبَفوری،َچهَعواقبَمیانَراَپاسخگوَشعواقب

شکندَوَواردَحریمَییَراَمیهاکندَیاَدلکندَیاَحقوقیَراَتضییعَمیکنندَکهَتخریبیَایجادَمیبرخیَسخنیَمطرحَمیگاهیَ

َرهاَنخواهدَکردَوََکهاست6ََ«یُتر كَُالَظُلمٌ»ازَمصادیقَسخنانَاینََشود.حقوقَدیگرانَوَمردمَمی خدایَمتعالَآنَرا

َید.َآبرَ،درَمخاطرهَقرارَدادنَآبرویَدیگرانَیاَاختالفیَکهَایجادَکردهَغیبتَیاَتهمتَیایَصاحبَاینَسخنَبایدَازَعهده

َ

 مراقب زبانمان باشیم

َخواهدَبگوید،میَراَکهَآنچهَ،کندَوَابتدادهد.َانسانَخردمندَزبانَخودَراَحفظَمیرَاوقات،َکارَدستَماَمیبیشتزبانَماَدرَ

َگیرد.َشَراَدرَنظرَمیعواقبَچهَبگویدَوَچگونهَبگوید؛حبتَکند،َاگرَبایدَصَیاَنه.َبگویدآیاَبایدََسنجدَکهمی

َ

                                                           
َ.1۸.َق:۴َ

َ.3۸1.َنهجَالبالغه،َحکمت5َ

َ.1۷6َ.َهمان،َخطبه6



 استوار و سنجیدهسخن آثار و نتایج 

َاست.«َقولَسدید»حقوقَمادیَوَمعنویَمردمَوَمخاطبانَرعایتَشدهَباشد،َنیزَسخنیَکهَدرَآنَقواعدَالهیَوَشرعیَوَ

راََهاایمانَدهد،االتَوَشبهاتَراَمیپاسخَسؤَد،کنایجادَتفاهمَمیَبرد،پیشَمیَسازد،،َجامعهَوَمخاطبَراَمی«قولَسدید»

َکند.َمیراهگشاییََ،کندَوَبرایَمخاطبَمحدودَیاَگستردهایجادَوحدتَوَالفتَمیَد،سازمحکمَمی

َ

 هرکه مخاطبش بیش، مسئولیتش بیشتر

َها،َتوسطَخیلیت()اثرَمکتوبَهمَنوعیَقولَاسَآنانیَشدهشدهَیاَنوشتهشوندَکهَمطلبَگفتهخیلیَخوشحالَمیَهابرخی

َ.داشتَاهللَاجرَخواهدشاء،َاناگرَسخنَسدیدَباشدَندارد.خیلیَخوشحالیََ،اماَاینَگیرد.شودَوَموردَمراجعهَقرارَدیدهَوَخواندهَ

داشتهَیَخطاَباشدَوَاشاعهَسخنََْولیَچنانچه گویندهَیاَنویسندهَبدبختفسادَوَفحشاَوَاختالفَوَ..َ. ترَباشد،َهرَنفرَکهَببیندَ،

َ.َدشومی

هرَکسَمخاطبَبیشتریَدارد،َاینَمسئولیتَراَبیشترَبرَعهدهَدارد.َامثالَماَکهَمنبرَوَتریبونَداریمَوَکسانیَکهَسخنانَ

َبایدَحواسشانَباشدَوآنانَدرَجامعهَموجَایجادَمی َبرخیَخیلیَبیَکندَوَتبعاتَدارد، َسدیدَبگویند. حسابَسخنَسخنِ

سخنیَمیفکرَنکردهشانَهدربارهَگفتشودَمعلومَمیَگویند؛می نمیَهاگویندَکهَاگرَدهاندَ. توانندَعاقلَدستَبهَدستَهمَدهندَ،

َند.کنعواقبَآنَراَجمعَ

َ

 کنندبزرگ به کسانی که زبانشان را حفظ می یبشارت

ل کُمَْأ عْم ال کُمَْیُصْلِحَْ»َ:کنمراَاصالحَمیَتانیَدیگرهاخدایَمتعالَبشارتَدادهَکهَاگرَشماَسخنَخودَراَاصالحَکنید،َمنَکار

همَاعمالَشماَباَاصالحَسخنتانَاصالحََ.«ببخشایدَشماَبرَراَگناهانتانَوَآوردَصالحَبهَراَشماَاعمال۷َ؛و ی غْفِرَْل کُمَْذُنُوب کُمْ

َآمرزد.میَشودَوَهمَگناهانَشماَرامی

خوانیمَتاَدرَاینَ(َمیتعالیَفرجهَالشریفلَاهللَپروردگارَمتعالَراَبهَحقَاولیاَوَمقربانَدرگاهشَوَبهَحقَامامَعصرَ)عجّ

َکریمهَراَبرکتَفرماید.یَماَتوفیقَعملَبهَاینَآیهیَساعتَحساسَروزَجمعه،َبهَهمه

                                                           
َ.۷1.َاحزاب:۷َ



َیادآوریهااگرَخدایَمتعالَتوفیقَدهد،َدرَنوبت َبهَنظرَهایَدیگری، ییَدرَاینَزمینهَبهَخودمَوَدیگرانَخواهمَداشت.

َبهَاصالحَوضعیتَکالمیَمی َداریمَوَهمهَخیلیَرسدَما َآننیاز َآیینَسخنَرا َکهَخدایَمتعالَبایدَکمکَکنیمَتا طور

َرعایتَکنیم.َ،پسنددمی



 خطبه دوم

اُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛َاهللَِاد َبعِ» کنمَوَازَعقابشَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیَاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاهللَوَ 

َ«.ترسانممى

َکنم.برادرانَوَخواهرانَعزیزَسفارشَوَیادآوریَمییَبهَخودمَوَهمهَ،هازمینهیَدیگرَرعایتَتقوایَالهیَراَدرَهمهبارَ

َ

   الثانیتبریک حلول ماه ربیع

شماَمباركَیَروشنَشد،َبرَهمهَ)علیهَالسالم(عالمَبهَنورَجمالَحضرتَامامَحسنَعسکریََ،آنالثانیَکهَدرَحلولَماهَربیع

ی،َهمسایگانَاینَسعادتَحضرتَعبدالعظیمَحسنیَاستَکهَماَاهالیَتهرانَوَردتَبایَاینَماه،َوالهازیباییدیگرَازََ.باشد

َمندَشویم.َیمَوَازَبرکاتَاینَحرمَمطهرَبهرهاهللَقدرَبدانشاءحرمَمطهرَهستیم.َان

تولدََباکهَمسیرَخوشبختیَوَسعادتَبرایَبشریتَدرَعصرَغیبتَراََ)علیهَالسالم(َمَخدایَمتعالَبهَحقَامامَعسکریامیدوار

َالسالم(َبنَالحسنَالعسکریاحجتَ َعیدیَردآوفراهمََ)علیه َو َبهترینَجوایز َاست، َزمانَما َامام َپدرِ َبهَهمهَهاو یَرا

َعنایتَکند.َشارادتمندان

َ

 نیروی دریایی ارتش، مایه افتخار ایران است

مَخدایَمتعالَبهَاینَامیدوارَم.کنروزشانَراَتهنیتَعرضَمیَ،جمهوریَاسالمیَایرانَارتشَدریاییبهَعزیزانمانَدرَنیرویَ

یَبزرگیَکهَبهَایشانَسپردهَشدهَاست،َهاموریتفیقَروزافزونَدرَانجامَوظایفَوَمأنیروهایَمسلح،َتویَعزیزانَوَهمه

َکنیم..َماَبهَشماَافتخارَمیفرمایدعنایتَ

َ

 ر چهار محوربندی وقایع اخیر دجمع

خطبهَدومَکنمَاگرَجاَعذرخواهیَمیهمیندرَموردَحوادثَاخیرَصورتَگیرد.ََبندیدرَاینَخطبهَمناسبَاستَکهَیکَجمع

َتقدیمَشود.َینسبتاًَجامعبندیَتهران،َجمعیَجمعهنمازولیَحقَاستَکهَازَمنبرََ؛مقداریَازَوقتَمتعارفَبیشترَطولَبکشد

َکنم.راَدرَچهارَفصلَوَبهَصورتَسریعَوَخالصهَتقدیمَمیَمعرایض

َ



  مصرف انرژی ضرورت گریزناپذیر اصالح. ۱

مدیریتَمصرفَانرژیَوَبهَطورََدرَموردَ.اینَعرصهَاستَوَانرژیَوَبنزینَوَمسائلَمرتبطَبافصلَاول،َموضوعَسوختَ

سبکَمصرفَانرژیََ.اینَزمینهَعیبَملیَداریمیَمسرفَهستیمَوَدرَهاخاصَبنزین،َموردَاجماعَاستَکهَماَجزءَکشور

َمتعار َوَازَجملهَمصرفَبنزین، َبنزینَیکَکاالیَویژهَوََفَنیستَوَماَدرَفهرستَجهانی،توسطَما َدومَهستیم. اولَیا

بهَجراحیَیَاقتصادیَاستَکهَنیازَبهَعالجَداردَوَحتماًَنیازَهااسراف،َجزءَبیمارییَشود.َاینَشیوهاستراتژیکَمحسوبَمی

طبقاتَیَمختلفَ)بهَضررَهامندیَغیرعادالنهَگروهبهرهَ،یَآیندههانسلیَخوردنَازَکیسهَ،استمرارَوابستگیَبهَنفتَارد.د

مصرفَافسارگیختهَانرژیَدرَکشورََبنزین،َازَپیامدهایَزیستَوَازَدستَدادنَفرصتَطالییَصادراتآلودگیَمحیطَمحروم(،

ََ.ماَاست

،َبهَلطفَخدایَمتعالَوَباَهمتَبهَچرخهَتولیدَستارهَخلیجَفارسپاالیشگاهَکهَباَپیوستنََاینَامکانَبرایَماَوجودَداشت

بنزینَباشیم؛َدرَیَباَمصرفَدرست،َصادرکنندهَحتیعزیزانیَکهَجوانمردانهَکشورَراَبهَاینَنقطهَرساندند،َخودکفاَشویمَوَ

َشویم.َآنَتدریجَبایدَواردکنندهندَوَبهکحالیَکهَشیوهَمصرفَما،َماَراَازَفرصتَطالییَصدورَبنزینَمحرومَمی

بایدَاینَمشکلَباَهَباخبرَهستند.َعرصانَازَوضعَبدمانَدرَاینَزمینهَبرایَقاچاقَاینَکاالَوجودَداردَوَعزیزضمنَاینکهَ

اند.َیَفراوانیَبرایَآنَدیدههادرَدستورَکارَمدیریتَعالیَنظامَبودهَوَراهکارموضوعَشود.َاینََطرفربتدابیرَصالحَوَملیَ

بندیَییَمثلَسهمیههاییَوجودَداشتهَکهَازَجملهَآنَاستَکهَقیمتَواقعیَشودَوَشیوههاششمَتوسعهَراهکاریَدرَبرنامه

تَوَهمَمجلسَبایدَخیرَوجودَداردَکهَهمَدولتأچهارَسالَدرَاجرایَاینَمصوبهَمتأسفانهََبهَعنوانَتصمیمَروشیَاتخاذَشود.

َپاسخَدهند.

کندَوَسهمیهکهَدرَاینَمرحَسید،َاینَبودییدَسرانَسهَقوهَرنظامَکهَبهَتأبندیَمدیریتَعالیَجمع بندیَلهَقیمتَافزایشَپیدَا

الزمَوَخوبَبرایَامروزَوَفردایَکشورَماَاستَوَابعادَزیادیَداردَکهَبایدَکارشناسانَتوضیحََکاریَنافع،َسودمند،اتفاقَافتد.َ

َاماَشیوه جماعَاستَوَخودَعزیزانَهمَقبولَدارندَکهَتوضیحَوَاقناعَالزمَوَانقدَیَاجرایَاینَتصمیمَدرَبوتهیَدهند.

االتَوَابهاماتَؤاینَشدَکهَناراحتیَوَنگرانیَدرَسطحَجامعهَایجادَشدَوَانبوهیَازَساشَنخبگانیَصورتَنگرفتَوَنتیجه

ََ.شکلَگرفتدرَبینَعوامَوَخواصَ

َنگرانجامعهَدرآمد،َاقشارَکمَشارَغیرقابلَتوصیفَبروَفَمردمَارزَوَسکهَوَافتَقدرتَخریدیَازَطرفَدیگرَباَتوجهَبهَتجربه

َنگرانیَمردمَاست.َیَست.َاینَعمدهاَهاافزایشَقیمت

تفادهَدَوَازَرسانهَملیَاسنبایدَاقناعَملیَراَجدیَبگیرَمنتهاَ.ایَدرَنظرَگرفتند،َمسئوالنَمحترم،َبستههابرایَکاهشَنگرانی

االتشانَدلجوییَوَعذرخواهیَشودَوَبهَسؤنیزَدمَازَمرَهمَدرَاینَزمینهَکوتاهیَنکنند.َهارسانهَکنندَوَباَمردمَصحبتَکنند.



کارَخوبیَاستَکهَآغازََکهیَمصنوعیَادامهَپیداَکندَهانظارتَقاطعَوَمستمرَبرایَجلوگیریَازَگرانیَپاسخَدادهَشود.َضمناً

َشدهَاست.َ

ییَاستَکهَدادهَهاوعدهَهاخوبیَاصالحَشود.َاینبهَهاگیردَوَسهمیهبَرنَراَدرَبخوبیَاجراَشودَوَسایرَمشموالیارانهَبنزینَبه

بهترَشودَوَطرحَبهترَاجراَشودَکهَبهَنفعَهمهَاست.َاقداماتَتکمیلیَهمََاوضاعَ،هاشدهَوَامیدواریمَباَعملَبهَاینَوعده

َبهَبحثَماَارتباطیَندارد.فعالًَداردَکهَ

َ

 ، به دنبال پاتک امنیتی بودبه افزایش قیمت بنزین اتدر سایه اعتراض استکبار. ۲

ماجرایَبنزین،َاعتراضاتیَراَدرَپیَداشت.َاینَاعتراضاتَبهَصورتَیکَشوكَبودَوَازَروزَجمعهَآغازَشدَوَدرَروزَشنبهَ

َایَبرایَمطلبَفصلَدومَشد.اباتیَراَایجادَکردَوَاینَبهانهادامهَپیداَکردَوَدرَگوشهَوَکنارَکشور،َالته

کهَقبلَازَآنَدرَمحورَمقاومتَانجامَشد.َداد؛َچنانَترتیبکشورَماََعلیهیکَپاتکَامنیتیَاستکبارَیَجبههفصلَدوم،َدرَ

ازَجبهههاوَسرانَاستکبار،َضربهَهاوَصهیونیستَهاطیَهشتَماهَگذشته،َآمریکایی مقاومتَدریافتَکردند.َیَیَراهبردیَرَا

اهللََاشَحملهَموشکیَوَپهپادیَبهَفلسطینَاشغالیَوَحملهَانصارواردَشد.َنمونهایَبزرگَبرَآنانَذشتهَزلزلههشتَماهَگَدر

حملهَموفقَحزبَاهللَبهَمنافعَرژیمَصهیونیستیَوَمقابلهَبهَمثلَقاطعَسپاهَدرََ،بهَآرامکوَوَحملهَبهَنیروهایَآلَسعود

گفتمانَمقاومتَیَرَمنطقهَوَغلبهاشَرنگَباختنَگفتمانَسازشَددَکهَپشتَسرَهمَرخَدادَوَنتیجهوبَهاماجرایَنفتکش

َراَدرَآسمانَمنطقهَمشاهدهَکنند.َکمانَزیبایَمقاومتبود.َمردمَتوانستندَرنگین

آبرویشانَدرَبینَدوستانشانََنیازَبهَتوضیحَندارد.َ،وقایعَدیگرَوَاتفاقاتَداخلیَکهَبرایَدولتَایاالتَمتحدهَرخَدادهَاست

اشَراَبهَیَریختههاکشدَوَدندانایَمیایَشدهَکهَگاهیَعربدهخستهَثلَشیرَپیرآمریکاَمخوردهَوَدرَاروپاَوَمنطقهَضربهَ

َنتواَترساند.دهدَوَفقطَبزدالنَراَمیدیگرانَنشانَمی نستندَبهَاهدافَخودَهرَروزَشاهدَافولَامپریالیسمَآمریکاَهستیم.

فراوانیَکردندَیَیَجدیدَشدندَوَهزینههاطراحی،َمشغول1396َصددَانتقامَبرآمدندَوَبالفاصلهَبعدَازَماجرایَبرسند؛َلذاَدر

َ.وَ...َپاتکَبود۸َمانندَزمانَجنگَکهَفتحَالمبینَوَوالفجرََ؛یَخودَراَجبرانَکنندهاتاَباَپاتکَامنیتی،َتاَحدیَشکست

نَعزیزَیعنیَایراَ،کانونَاصلیَمقاومتَمقاومتَویَجبههَاستکبارَنسبتَبهیَجبههیَدرَواقعَواکنشَمنفعالنهَاینَموارد

َحملهَبهَهنوزَادامهَداردَوَدیشبَهمَاخبارولیََ؛است.َدرَعراقَاقدامَکردندَوَتوسطَمردمَوَمرجعیتَتاَحدیَکنترلَشد

کنگیَاسمشَراَهمَروشَهنگَهمینَروشَراَدرَپیشَگرفتندَوباَمقداریَتفاوت،َشنیدید.َدرَلبنانَهمََراَکنسولگریَایران

َامنیَموردَنظرشانَاست.مردمیَوَایجادَاغتشاشَوَناَالباتاند.َسوارَشدنَبرَموجَمطگذاشته

ایَ)درَداخلَوَخارج(َعنکبوتیَرسانهیَکردندَوَباَشبکهَهاایَانجامَدادندَوَخرجدَایرانَکارَبسیارَبزرگَوَپیچیدهدرَمور

َحمایتَکردند.هابرخیَدولتکَیَاستعماریَوهادولتَییَکردندَوهاکار َپادوهایَخودَبهَرهَیَمنطقهَصریحاً بریَبعدَبا



گریَسوزاندندَوَغارتَکردندَوَکشتندَوَاوجَوحشیایَوَخبیث،َدرَاشرارَوَاراذلَاجارهَ،طلبانسلطنتَمنافقین،َضدَانقالب،

وارَکشتندَوَکارگرَمظلومَکارگرَپمپَبنزینَکهَداعشیَتاَمجروحَکردند؛َازَسربازَوَافسرَوَپاسدارَوَبسیجیَوَمردمَعادی

َبهَرگبارَبستند.َهزارانَمیلیاردَخسارتَایجادَکردند.ََحتیَبهَآنانَآبَدادهَبود،َراریَشهردا

شدَکهََخبرَخواهیدبیشترَباَهابعدَکردند.َهایَاطالعاتیَوَهزینهپشتیبانَقرارَداشت.جرا،َطراحیَخطرناکیَپشتَسرَاینَما

َاست.َدهریزیَبوبرنامهحاصلَدوَسالَحمایتَوَتجهیزَوَتسلیحَوَاتفاقاتَاخیر،َ

افتادَوَطراحیَدشمنَاینَمیَبهانهَاتفاقندَکهَاینَجریان،َباَبهانهَیاَبیدانعزیزانَمیَآنَماجرایَاولَفقطَیکَبهانهَبود.

َمقاومتَنشانَداد.یَخودَراَنسبتَبهَجبههیَزودَمتولدَشد.َدرَاینَماجرا،َدشمن،َاوجَکینهَلیوَ؛بودَکهَدرَزمستانَرخَبدهد

َ

 رونمایی از توان و هنر رهبری و ملت ایران .۳

عیتَوَصالبتَوَقاطَحکمتَویَعالم،َهمهیَامتَوَامامَشد.َهاخطایَمحاسباتیَدشمنَاحمق،َباعثَرونماییَازَشگفتی

پنجَدرَرهبریَنظامَمشاهدهَکردند.َامامَعزیزَماَدرَآغازَدرسَخارجَفقطَراَنگریَوَجوانمردیَمهربانیَوَفداکاریَوَآینده

منیتَملیَباَکمالَازَاَصیانتَکرد،َوفاقَاجتماعیَراَحفظَکردَویَقانونیَهاساختارطیَآن،َازَحاشیهَکردَوَدقیقهَصحبتَبی

تذکرَدادهََبینیَکردهَوانَاینَفتنهَراَپیشایشَیَزندگیَمردمَداشت.هاالبتهَعطوفتَنسبتَبهَدشواریَعزتَصیانتَکردَو

تولیدکنندگانَوَکارآفرینانََمشاهدهَکردندَکهَرهبرَعزیزَباَهامردمَدرَاوجَشلوغیَنشانَفتنهَبودَواینَسخنانَآتشَبودند.

َاقتصادیَگفتگوَکرد.َیَشکنانَجبههاعتهَداشتَوَباَآنهاَبهَعنوانَخطسایَچندجلسه

اینَرهبرَکهَچنانَداشتنَچنینَرهبریَاست؛یَواقعاًَاینَملتَبرازندهَهَخاطرَداشتنَچنینَنعمتیَشاکریم.خدایَمتعالَراَب

َ.داشتنَچنینَملتیَاستیَبرازنده

.َیَجهانَرونماییَشدهادوبارهَدرَبرابرَملتَملتَعزیزَما،نجابتَوَصبوریََبصیرت،َهوشمندی،َبردباری،درَاینَماجراَازَ

منزویَرهبری،َصفَخودَراَازَاغتشاشگرانَوَاشرارَجداَکردندَوَعالوهَبرَیَمردمَباَاینکهَمعترضَوَناراحتَبودند،َباَاشاره

شانَدرَمیانَباشد،َهمهَقتیَپایَعزتَوَآزادیَوَامنیتَملیحضورَدیگریَآفریدندَوَاثباتَکردندَویَکردنَآنان،َحماسه

وَاعالمَبیعتَمجددَباَرهبرَعزیزَوََهااینَحضورَباطلَالسحرَفتنهَدانند.کنندَوَاینَراَخطَقرمزَخودشانَمیحضورَپیداَمی

ابرَچنینَملتیَبایدَتکریمَوَتعظیمَکردَوَهمهَبایدَقدرَبدانندَوَخاضعانهَبهَاینَملتَبزرگَالهیَماَبود.َآقاَفرمودندَدرَبر

َنظامیَوَامنیتیَبود.خدمتَکنند.َاینَحرکتَبزرگَمردم،َهمَبیعتَوَهمَتشکرَازَنیروهایَ

وَدنیاَبارَدیگرََساختَبودنَنظامَجمهوریَاسالمیَکهَمبتنیَبرَقواعدَالهیَاست،َرونماییَشدعظمتَوَخوشازَسویَدیگر،َ

َمت ویژهَدرَ،َبهساالریَوَنیروهایَقویوجهَشدَکهَدرَمدارَامامتَباَمردماستواریَوَصالبتَوَشایستگیَنظامَاسالمیَرا

َرود.یَامنیتیَوَنظامی،َباَقدرتَبهَپیشَمیهابخش



،1396َهشتَماهَوَدرَسالََ،۸۸یَاگرَدرَفتنهَدادَفتنهَراَبهَدوَروزَکاهشَداد.نظامَجمهوریَاسالمیَاینَبارَنصابَامت

َهشتَروزَبود،َاینَبارَدرَدوَروز،َملتَباَحضورشانَاینَماجرایَخطرناكَراَنابودَکردند.

َ

 یمبسازفرصت  از تهدیدها،. ۴

درَموردَبسیج،َمطلبَمهمیَراَفرمودندََایشانطراوتَرهبرَعزیزَباَبسیجیانَسلحشور،َداشتنیَوَبادرَدیدارَشیرینَوَدوست

َگذاریَکرد.َگونهَبسیجَراَبنیاننَاینالشأظیمامامَراحلَعَاست.َهابهَفرصتَهاکهَکارَبسیجَتولیدَفرصتَوَتبدیلَتهدید

َهنگامَبرلتَایرانَاستَوَبهَمعنایَحضورَبهبسیج،َذاتَمبسیجیان.َیَیمَبهَملتَعزیزَایرانَوَهمهگوجاَتبریکَمیهمین

تَبزرگیَشدهَاست.َیَقرآنَوَعترتَدارایَچنینَقوّهاملتَعزیزَماَدرَپرتویَآموزهَاساسَتشخیصَدرستَوَبابصیرتَاست.

َنَبایدَدستَبهَدستَهمَدهندَوَازَایننید.َملتَعزیزَماَهمراهَباَمسئوالتوانیدَببییَآنَراَدرَچهلَسالَگذشتهَمیهانمونه

ََاهللَاینَاتفاقَرخَخواهدَداد.شاءتبدیلَکنند.َاندیدهایَاینَماجراَراَبهَفرصتَدقت،َتههنرَبزرگَخودَاستفادهَکنندَوَبا

َ

 تهدیدهای وقایع اخیر به فرصت  تبدیلراهکارهای 

اینَبایدَتبدیلَبهَفرصتَشودَکهََکندَوَاعتمادَعمومیَراَکاهشَدهد.نَتفرقهَایجادَخواستَبینَمردمَوَمسئوالدشمنَمی

نَبایدَاینَکارَبزرگَراَانجامَدهندَوَاینَتهدیدَراَبهَفرصتَاست.َمسئوالَهاعملَبهَوعدهخدمتَصادقانهَوَجدیَوَراهشَ

قدرَمردمَبهَمیانَآمد،َچَهاوَحذفَبرخیَنردهَهاجمعهَصحبتَازَکاهشَفاصلهنجاَدرَنمازیادتانَهستَوقتیَایَکنند.تبدیلَ

کشورَبایدََنَدرَتماممسئوالاَآنانَرابطهَداشتهَباشند.َدانندَوَدوستَدارندَبنَراَازَخودشانَمیخوشحالَشدند.َمردم،َمسئوال

َعملَکنند.َیشانهاتکلفَسخنَآنانَراَبشنوندَوَبهَوعدهسراغَمردمَبروندَوَبی

اغتشاشََیابهانهاعتراضاتَ، بستههاکارسازوَد.شبرایَایجاَد َو مراقبتهایَتصمیماتَملیَبایدَاصالحَشوَد َو یَهایَاعتمادساَز

َوَاینَبهَعنوانَفرصتَبایدَدیدهَشود.َلحاظَگرددیَملیَهابرنامهمحیطیَبایدَدرَ

یَمناسبَاعتراضَامنَوَسازندهَهاد.َشیوهتبدیلَشوبودَکهَبایدَبهَفرصتََهاازَتهدیددیگرَزاَیکیَیَاعتراضیَآسیبهاروش

َوسطَعربدهنظرَمردمَپیشیَبرایَارائه َاختیارشانَقرارَگیرد. َصدایَاصلیَراذلَاجارهایَیَمستانههابینیَشودَوَدر ای،

اینََهازیادیَهمَهست.َیکیَازَپیشنهادَایَاینَبایدَفکریَکردَوَپیشنهادهاید.َبروشیَمردمَکمترَشنیدهَمیهااعتراض

َنماز َنهصدَپایگاه َوَمییَجمعهاستَکهَاز َاستفادهَشود َزهایَخدمتَجدیَگرفتهَشودکشور َشرکتَدرَ. مسئوالنَعزیز،

بهَاندازهَوَآنچهَبهَمصلحتَاست،َازَجمعهَراَبرَخودَواجبَبدانندَوَدرَکنارَمردمَباشندَوَخطبایَجمعهَهمَهوشمندانهَوَنماز

َجمعهَنیست.البتهَاینَموردَمحصورَبهَنمازَمطرحَکنند.َهامطالباتَمردم،َدرَخطبه



امنیتَراَبیشَازَنَتهدیدَبایدَفرصتَشود.َتهدیدَدیگر،َآسیبَبهَامنیتَملیَایرانَعزیزَماَدرَمنطقهَوَسطحَجهانَاست.َای

یَوَاجتماعیَتوسطَمردمَوَیَامنیتهاقدرَدانستهَشودَوَرخنهَ،استَهاپیشَجدیَبگیریمَوَاینَنعمتَعظمیَکهَمادرَنعمت

ََنَشناساییَشود.مسئوال

برَشهرهایَجدید،َجدیَکیدَمحورَباَتأولتیَوَنیزَامنیتَمحلهپدافندَغیرعاملَدرَموردَاماکنَحساسَخصوصیَوَدیَلهمسئ

یَمقاومتَمحلیَباَمحوریتَهاهستهتشکیلَیَمقاومتَتقویتَشود.َاینَتهدیدَبایدَتبدیلَبهَفرصتَهاگرفتهَشودَوَهسته

دیدهَبهَخاطرَوجودَهمینَمقاومت،َهیچَدرَکنارَشهرهایَحادثهَهاازَطریقَبسیجَتقویتَشود.َبرخیَشهرَکهمساجدَباشدَ

مینَانَماَتقویتَشود.َساختارَشورایَتأوهَبرَاینهاَجایگاهَپلیسَبایدَدرَذهنَوَدلَجوانانَوَنوجوانعالَاتفاقیَراَشاهدَنبودند.

یَنوَدرَموردَهانیازَبهَاصالحَداردَوَعزیزانَماَدرَوزارتَکشورَبایدَدرَاینَزمینهَهمتَداشتهَباشند.َازَفناوریَهادرَبرخیَجا

َجوانانَدرَاینَزمینهَدیدهَشود.یَضدَحریقَوَ...َاستفادهَشودَوَتدابیرَهاسازه

اینَحالَاَبَ.بانکیَوَارتباطیَوَحملَوَنقلَآسیبَجدیَندیدَوَتستَامیدبخشیَبودیَشبکهولیَشد،ََمحدودفضایَمجازیَ

َملیَاطالعاتَبایدَباَشتابَبیشتریَپیگیریَشود.یَفرمانَرهبریَعزیزَبرایَشبکه

َدیدهَنیزَموردَحمایتَقرارَگیرند.زودیَاصالحَشودَوَاشخاصَآسیبدیدهَبهاماکنَآسیب

َ

  برخورد قاطع با اغتشاشگرانضرورت 

قوانینَشرعَدرَموردَکسانیَکهَجانَوََکهَتوقعَاینَاستَسختگیریَقوانینَشرعیَقرارَدارد.یَاحکامَبغیَدرَاسالم،َدرَقله

ذلَوحشیَتبهکارَجامعهَازَاینَارادهند،َاجراَشودَوَفرصتیَفراهمَشودَتاَخطرَقرارَمیمعرضَمالَوَناموسَمردمَراَدرَ

تأدیبَشوندَوََحسابشانَجداَاستَوَبایدَهاخورده.َالبتهَفریبمردمَبنشیندیَسرعتَاقدامَشودَتاَدرَذائقهپاکسازیَشودَوَبا

َمندَشوند.گرفتهَوَالبتهَازَمهرَنظامَبهرهَاخذهَقرارموردَمؤ

َ

 دشمنتحرکات اخیر ، هدف اصلی ایجاد تفرقه و شکاف

اینَاستَکهَتهدیدََ،بوسمملتَعزیزَایرانَکهَدستَوَپایَآنانَراَمییَبهَهمهَ،َخطاباساسیَدرَپایانَاینَخطبهمطلبَ

همراهیَوََلی،َهمکاری،دشمن،َبایدَهمدیَملتَبهَرغمَخواستهَملتَما،َایجادَتفرقهَوَشکافَاست.َپساینَفتنهَبرایَ

یَسیاسیَهاالیَسیاستَمراقبَباشندَکهَاینَاوقات،َوقتَگروکشیقرارَدهد.َاهَهمیاریَمؤمنانهَراَدرَدستورَکارَجدیَخود

َخواهدَبینَملتَماَتفرقهَباشد.َنیست.َدشمنَمی



دیده،َمردمَوَخیرینَکمکَکنندَوَبهَمناسبتَگانَوَمناطقَآسیبدیدرسیدگیَهمگانیَبهَآسیبدرَاجرایَصحیحَوَکاملَ

گشاییَراَ،َاصالحَسازیمَوَمهرَوَمحبتَوَگرهیژهَمصرفَبنزینومصرف،َبهَیحوزهدرَسبکَزندگیَخودَراَاتفاقَرخَداده،َ

دهد.َبسیجَبرکتََآنانخداَبهََحملَوَنقل،َهمیاریَداشتهَباشندَتایَتقویتَکنیم.َصاحبانَاصنافَوَخدماتَوَعزیزانَعرصه

َایجادَشود.َاجناسَترَکردنملیَبرایَارزان

تهدیدهایَدشمنَتبدیلَبهَیَ(َهمهلَاهللَتعالیَفرجهَالشریفبهَفضلَوَعنایتَالهیَوَکمکَولیَعصرَ)عجَّدرَاینَصورت،َ

َفرصتَخواهدَشد.

دَفرماینازلََناتبرکاتَمادیَوَمعنویَخودَراَبرَشماَوَفرزندانَوَخانوادهَ،شماَموفقَباشیدَوَخدایَمتعالیَاهللَهمهشاءان

َوَتوانَنیروهایَنظامیَوَامنیتیَماَراَمضاعفَگرداند.

 


