خطبه اول:
سالم علیکم مجیعا و رمحة اهلل و برکاته
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم
ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم حسبنا اهلل و نعم الوکیل نعم املولی و نعم النصری احلمدهلل رب
العاملنی الصلوة و السالم علی سید النبیّنی حبیب اله العاملنی ابالقاسم املصطفی حممد(ص) و علی عرتته
طهرهم تطهریا .قال احلکیم فی کتابه الکرمی بسم اهلل الرمحن
و اهل بیته الذین اذهب اهلل عنهم الرجس و ّ
ي
اها تَذِْيَرة َوَمتَاعا
ورو َن  /أَأَنْتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَ َها أ َْم ََْن ُن الْ ُمْنشئُو َن ََْ /ن ُن َج َع ْلنَ َ
َّار الَّيِت تُ ُ
الرحیم « أَفَ َرأَیْتُ ُم الن َ
ي
ك الْ َع يظی يم » امیدوارم خدای رمحان توفیق فهم و درک قرآن را به مهه ما ارزانی
اس يم َربِّ َ
ین  /فَ َسبِّ ْح بي ْ
ل ْل ُم ْق يو َ
بدارد و ما را برای تزکیه و تقدیس خود مهواره متذکر بگرداند .در این مظنه استجابت دعا خدای رمحان
را به جاه و منزلت مقربنی درگاهش سوگند میدهیم مهه ما را ببخشد و بیامرزد  ،گذشتگامنان را ببخشد
و بیامرزد ،ارواح طیبه شهداء ،روح مطهر امام راحل ،حق داران مجع منازگزاران که از دنیا رفتند در این
قسمت پایانی سال مشسی و در آستانه فرارسیدن فصل هبار و نو شدن طبیعت در خلقت ،خدای منان
مهه گذشتگان بویژه امامان مجعه این شهر بویژه حجج اسالم و املسلمنی حاج آقای روحانی زاده و حاج
آقا نواب غریق رمحت بگرداند و نثار ارواحشان باشد صلواتی هدیه فرمایید .به این آیه شریفه در هفته
ورو َن »آیا آتش را که
َّار الَّيِت تُ ُ
قبل رسیده بودمی ،در ادامه مباحث مربوط به این آیات « ،أَفَ َرأَیْتُ ُم الن َ
میافروزید ندیدی؟یعنی آیا در آن فکر نکردهاید؟ این آتش چیست و از کجاست؟ شعله ایست که در
سنگ چخماق هنفته بود در طی میلیوهنا سال آفتاب تابید و آن سنگ از حرارت خورشید ذخریه سازی
کرد و بعد روی آن سنگ فناوری اجنام دادند یا به تعبری امروزی که راجع به انرژی هستهای ،با یک
فناوری چند درصد غنی سازی میکنند ،غنی سازی یعنی پخته گردانیده کردنو آماده ساخنت ،مهنی کار
روی سنگ چخماق اتفاق افتاد ،قبل از آن چه؟ آتشیب که پدید میآید یا از اصطکاک آهن و
سنگ چخماق بود و قبل تر از این در برخی درختان خمصوص ،چوب آن را به چوب درخت دیگر
میزدند با حمکم میساییدن و اجیاد آتش میکرد .این آتش کجا بود که االن پیدا شد؟ خالصه چه آهن
به سنگ چخماق خبورد و چه چوبی به چوب دیگر اصطکاک پیدا کند آتش پیدا میشود ،پس آتش

در درون یکی از اینها وجود دارد منتهی االن در شرایط عادی آتش خودش را نشان منیدهد ،در یک
شرایطی اصطکاک که بوجود میآید آتش خودش را نشان میدهد و ظاهر میشود .به آیه دقت کنید
ورو َن » کلمه «تورون» یعنی بریون
َّار » آیا در آتش دقت نکردید؟« الَّيِت تُ ُ
که میفرماید « :أَفَ َرأَیْتُ ُم الن َ
آوردن ،آتشی را که مشا بریون میآورید ،این آتش را مشا اجیاد نکردید ،گاهی انسان خیال میکند که
چون من کربیت زدم آتش را اجیاد کردم،آتش در درون این چوب است ،من این را استخراج کردم ،لذا
تفسری جممع البیان میفرماید مشا با این کارتان استخراج کردید و درآوردید « .أَأَنْتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَ َها » آیا
این چوب را مشا خلق کردید؟ ایناه را خداوند میگوید برای اندیشیدنو فکر کردن،عجب قدرتی خدا
دارد .چوب در درون خود رطوبت دارد،و مهنی چوب در درون خود آتش دارد ،آتش و رطوبت ضد
هم هستند.اما چطور این دو در چوب قرار گرفتند؟ وقتی از بدنه یک درخت چوب را قطع میکنید
رطوبت دارد اما مهنی چوب درد درونش آتش دارد « .أَأَنْتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَ َها» آیا مشا آن درخت را خلق
کردید؟ « أ َْم ََْن ُن الْ ُمْن يشئُو َن » یا ما آفریدمی .در منابع حدیثی آمده که امریاملومننی(ع) هر وقت در مناز،
چه واجب و چه مستحب سوره واقعه را قرائت میکرد و به این آیات میرسید ،آن آیه اول که
میفرمود«:ءانتم ختلقونه ام َنن اخلالقون» مشا میآفرینید یا من که خدای مشا هستم میآفرینم؟ ایشان
سه مرتبه میفرمودند  «:بل انت یا رب» بلکه کار توست ای خدا ،آیه دیگر که میفرمود« :ءانتم
تزرعونه ام َنن الزارعون» مشا زراعت میکنید یامن این کار را میکنم؟ امریاملومننی که این آیه را میخواند
میفرمود« :بل انت یا رب» ،و آیه دیگر  «:أَأَنْتُ ْم أَنْ َزلْتُ ُموهُ يم َن الْ ُم ْزين أ َْم ََْن ُن الْ ُمْن يزلُو َن » آیا مشا باران را
از آن ابر سپید باران زا جدا میکنید یا خدا جدا میکند؟ امری املومننی میفرمود« :بل انت یا رب»،رد
این آیه هم که امروز خواندمی « :أَأَنْتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَ َها أ َْم ََْن ُن الْ ُمْن يشئُو َن» با ز امریاملومننی سه مرتبه
میفرمود«:بل انت یارب» خدای من تویی که مهه چیز را آفریدی.وقتی به این قدرت و عظمت خدای
رمحان توجه شود آن وقت در برابر آن وعدهای که میدهد مشا مبعوثون هستید و بعدا از مرگ دوباره
زنده و برگردانده میشوید برای چشیدن نتیجه اعمالتان« ،کل ٍ
نفس مباکسبت رهینه»  .در ادامه
اها تَ ْذِيَرة» اینها را برا اینکه مشا به یاد قدرت خدا باشید ذکر کردمی « َوَمتَاعا
میفرمایدََْ «:ن ُن َج َع ْلنَ َ
ي
ین » هم آتش مورد نیاز زندگی بشریت است و مهنیاز دستگاهها خمتلف صنعتی  .در طول تاریخ
ل ْل ُم ْق يو َ
نیاز به حرارت و آتش بود .فرض کنید در طول یک روز حرارت و آتشی از ناحیه برق و گازر و نفت

و بنزین نداشته باشیم ،اگر هیچ وسیله نریوزا و حرارت آفرین نادشته باشیم آیا زندگی فلج میشود یا
ي
ي
ین »« ُمقوین» به کسانی میگویند که توامنند
خری؟ لذا میفرمایدََْ «:ن ُن َج َع ْلنَ َ
اها تَذَِْرة َوَمتَاعا ل ْل ُم ْق يو َ
هستند بدانند که توانایی مال خودشان نیست و یا احتمال دیگری است که آهنایی که در بیاباهنا نیاز
ك الْ َع يظی يم »پس
اس يم َربِّ َ
به باران و آتش و حرارت دارند بدانن که اینها مواهب اهلی است « .فَ َسبِّ ْح بي ْ
خدایت را تسبیح گوی و از یاد خدا غافل مباش .این آیه که نازل شد رسول خدا به مومننی پیشنهاد
کرد در رکوع مناز «سبحان ربی العظیم و حبمده» تسبیح خدای رمحان با تعبری به عظیم لذا وعده هایی
که خدا میدهد باورمان بیاید و این قدرت منایی خدا را در عامل هستی دارمی میبینیم لذا وعده های
خدای رمحتان هم قدرمتندانه اتفاق خواهد افتاد .بنابراین راه جنات بشریت یاد خدا ،نه غفلت از خدا،
و اصرار و اراده بر اطاعت از خدا و ترک معصیت و نافرمانی حضرت حق که میشود لباس تقوا و
پاکی و پاکیزگی .در این هفته سالگرد شهادت شهدای فراوانی را دارمی که در یک روز ، 66/28/82
 88تن از عزیزان رزمنده قائمشهری به شهادت رسیدند .حاال عملیات والفجر  21هم تارخیش در این
ایام است که دقیقا منیدامن این شهدا مربوط به مهان عملیات هستند یا عملیات دیگر ،لذا اسامی بعضی
از شهدا را در پایان خطبه اول عرض میکنم :شهیدان بزرگوار سلیمان عبداهلی ،عیسی صادق پور،
یونس ولیپور ،رمضان آهنگران ،حممدرضا امساعیل زاده ،هبرام آهنگری ،سید باقر کمالیان ،علی اصغر
قامسی ،مجشید یزدانپناه ،عبدالعلی خانگلی ،سید جواد موسوی ،کمال الدین مجشیدی ،صدرعلی
نبیپور ،جلیل خلیلی ،رمضان گوران ،رمضانعلی واحدی ،نثار ارواح این عزیزان صلوات.
{{بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ قل هو اهلل احد ؛ اهلل الصمد ؛مل یلد و مل یولد ؛ و مل یکن له کفوا احد ؛
صدق اهلل العلی العظیم}}
پایان خطبه اول//

خطبه دوم:

الر ْمح ين َّ ي
ي
احلم ُد للّ يه ر ِّ ي
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اللهم ّ
علی امری املومننی و علی
علی سیّد النّبینی حبیب إله العاملنی ابی القاسم املصطفی حممد و علَی ٍّ
دیقة الطّاهره سیدةي نساء العاملنی و علی احلسن واحلسنی سی َدی الشباب أهل ي
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ّ
ّ
ّ
علی علیي ب ين احلسنی و ي
حممد بن علی و جعف ير بن حممد و موسی بن جعفر و ي
علی بن موسی و
َ
ي
حممد بن علی و ي
ک احلُ َج يه ب ين
علی بن حممد و احلس ين بن علی و احلجة القائم اَملنتظَر  .اللَّ ُه َّم ُک ْن ليَوليیِّ َ
يي ي ي ي
احلسن صلَواتُ َ ي
الساع ية و فيی ُک ِّل ساع ية وليیا و حافيظا و قَائيدا و نَ ي
اصرا
ََ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ
ک علَیه و َعلی آبائه فی َهذه َّ َ َ
ي
ي
ویال.
ک طَْوعا َو ُمتَ َتعهُ في َیها طَ َ
ض َ
َوَدلیال َو َعْینا َح ََّّت تُ ْسکنَهُ أَْر َ
صلوات...
قال احلکیم فی کتابه{{ :واتّقواهلل  ،واعلمو أ ّن اهلل مع املتقنی}}
بار دیگر خودم و مهه ی مشا برادران و خواهران را به تقوای اهلی تأکید دارم  .این آیه ی شریفه در
سوره ی مبارکه ی بقره  ،آیه ی {{ ، 291واتّقواهلل  ،واعلمو أ ّن اهلل مع املتقنی}} ای بندگان خدا ،
خدا را مالحظه کنید و خدا را شرم داشته باشید  ،اگر خدا را مالحظه کرده باشید  ،شرم اهلی وجود
مشا را احاطه کرده باشد  ،بدانید که خدا با متقنی است  .وقتی خدا با متقنی باشد  ،متقنی عزیز و
پریوزند و ذلت پیدا منیکنند  .خب اجالس رمسی ساالنه ی خربگان رهربی که هرسال دوبار است ،
داخل هفته ی گذشته ظرف دو روز برگذار شد  .در پایان اجالس  ،دیروز  ،اعضای خربگان به حمضر
مقام معظم رهربی شرفیاب شدند  .حقیقتا بنی خود و خدای من  ،حبثی را که دیروز ایشان مطرح
فرموده بودند  ،من در طول عمرم  ،نه پای منرب  ،نه پای حبث های اخالقی علماء بزرگ  ،یک چننی
حبثی را نشنیده بودم  .با آنکه مهه ی حرف ایشان برگرفته از آیات قرآن است و این آیات در اختیار
مهه ی ما هم هست  ،ولی این هنر را دیگران نداشتند که از این آیات  ،اینگونه استفاده کنند و آیات
را در کنار هم قرار بدهند و این نتیجه ی روشن را دریافت کنند  .یعنی سخنان  ،هم مبتنی بر آیات
قرآن بسیار حکیمانه و منطقی و آموزنده بود  .رهرب معظم انقالب فرموده بودند که  :ما در حال

مبارزه امی  ،و بعضی ها هم میگویند که خب رها کنید  ،چرا دمشنی میکنید ؛ این آدم ها در خیال
سطحی خیال میکنند که ما دمشنی میکنیم  ،یا ما دمشنی را آغاز کردمی ؛ دمشنی اسالمی سر دعوا با
هیچ کشور و قوم و ملتی نداشته است ؛ اما حاال چرا پس دمشن دارمی و در حال مبارزه هستیم؟ هرجا
نغمه ی توحید و عدالت و مقابله ی با مستکربین بود ،طبعا قدرت های استکباری و عوامل آهنا
دست به کار میشوند و بی کار منینشینند .حاال اینها که مقدمه ی صحبت ایشان بود  ،آن چه را که
صحبت ایشان نو و تازه بوده را بعد عرض میکنم  .ایشان فرمودند مجهوری اسالمی با اهدافی کهدارد
 ،طبعا مشکل پیدا میکند  .چرا؟ برای خاطر اینکه مهه ی پیامربان در طول تاریخ دمشن داشتند.مشا
هیچ شنیدید که یک پیغمربی بوده باشد  ،مردم استقبال کرده باشند و هیچ کسی با او دمشنی نکرده
باشد؟! در تاریخ و در قرآن و حدیث جایی اینچننی آمده باشد؟ ؛ موسی را می شناسیم که مقابلش
فرعون بود  .ابراهیم را میشناسیم که مقابلش منرود بود  .خاُت انبیا حممد مصطفی ،مقابلشان ابوسفیان
مستکرب زمان و آهنمه جنگ ها که اجیاد کرد.سنخ حرکت انبیا دمشن اجیاد میکند از مستکربین  .چرا؟
چون هرجا نغمه ی توحید  ،نغمه ی عدالت و نغمه ی مقابله ی با مستکربین بود  ،طبعا قدرت
های استکباری و عوامل آهنا دست به کار میشوند و بیکار منینشینند .قرآن میفرماید باید برای برای
ظامل دمشن باشید و برای مظلوم یار و یاور باشید  .ببینید  ،این مهه جنایت و آدم کشی را آل سعود
در مین در طول قریب به  1سال دارد اجنا میدهد  ،تازه آمریکایی ها و انگلیسی ها دارند به او سالح
میدهند و مقابل چشم آهنا هم او دارد جنایت میکند  ،ولی به ما اهتام میزنند که مشا چرا به مینی ها
موشک دادید!  .چه کسی گفته است که ما به مینی ها موشک دادمی؟ مینی ها گفتند که از ما موشک
گرفتند؟ آهنا میخواهند بگویند که هر اراده ای که ما برای کشورهای اسالمی دارمی را مشا باید تبعیت
کنید  ،اگرتبعیت کردید  ،آدم خوبی هستید  ،اگر نیستید باید مشا را نابود کنیم! این ذات دمشن است
 .چون انقالب ما در راستای ارزشهای اسالم است  ،اسالمی که اصل بوده و پیغمرب فرستاده ی خدا
بوده و معجزات فراوان ارائه کرد ،آن پیغمرب دمشن داشت  ،حاال ما میخواهیم راه آن پیغمرب را برومی ،

توقع داشته باشیم که دمشن هم نداشته باشیم؟ ؛ بله زمانی دمشن خنواهیم داشت که ذلیالنه تسلیم
دمشن بشومی ؛ شیعه ی شری پاک خورده ی حاللزاده از عمق هنادش فریاد هیهات مناالذلّة دارد.
مقا معظم رهربی فرمود که هرجا نغمه ی عدالت بود مستکربین دمشنی کردند  .اما حاال که دمشن
دارمی باید مأیوس باشیم؟ فرمود که پریوزی با اهل حق است  .البته دو شرط دارد  .در سوره ی مبارکه
اف أَ ْن یَ ْف ُر َط َعلَْی نَا أ َْو أَ ْن یَطْغَى}} موسی و برادرش هارون
ی طه  ،آیه ی  {{ ، 14قَ َاال َربَّنَا إينَّنَا َخنَ ُ
مأموریت پیدا کردند برای مقابله با فرعون  ،گفتند خدا ما میرتسیم اینها هجمه بیاورند بر ما  ،طغیان
َمسَ ُع َوأ ََرى }}خدا میگوید :
کنند علیه ما ؛ آیه بعد خطاب آمد  {{ :قَ َال َال َختَافَا إين يَِّن َم َع ُك َما أ ْ
نرتسید  ،من با مشا هستم  ،میشنوم و میبینم .خدا قادر است  .خدا قاهر است  .اگر خدا با آدم
باشد  ،آدم موفق میشود ؛ اگر آدم فاصله بگرید از خدا  ،شکست حتمی است  .خدا وعده اش این
است که هرکه خدا را یاری کند خدا هم یاری اش میکند ؛ یاری خدا یعنی چه؟ یعنی طبق وازین دین
خدا عمل کند  .دین خدا را یاری کند  .آنوقت این معکم که خدا میفرماید نرتسید  ،من با مشا هستم
 ،اننی معکما  ،خدا با که هست و با که نیست؟ باز هم آیات قرآن {{ :واعلموا أ ّن اهلل مع

املتقنی}}دردرجه ی اول  ،اگر میخواهید خدا با مشا باشد  ،تقوا پیشه کنید ؛ خدا با آدم آلوده
َّ ي
ین
خنواهد بود  .خدا با آدم پاکیزه و اهل تقوا خواهد بود  .آیه ی دیگر میفرماید {{ :یَا أَی َها الذ َ
الصالَةي}}ای کسانی که امیان آوردید  ،کمک بگریید از صرب و صالة ؛ یعنی
استَ ِعینُواْ بِ َّ
الص ْب ِر َو َّ
َآمنُواْ ْ
در برابر سختی ها جا خالی نکنید ؛ مقاوم باشید ؛ {{ إي َّن اللّهَ مع َّ ي
ین}} ؛ پس اگر انسان
ََ
الصاب ير َ

خبواهد خدا با او باشد  ،هم باید با تقوا باشد  ،هم صابر  .جای دیگر هم فرمود {{ :
ي
ِ
َّ
ننی }}خدا با نیکوکاران است  .هرکه
ذین َ
جاهدوا فینا لَنَهديَن ُ
َّهم ُسبُلَنا ۚ َوإي َّن اللَّهَ لَ َم َع املُحس َ
َوال َ
پاکیزه و درست عمل کند خدا با او خواهد بود.آنوقت است که خدا یاری میکند و آنوقت است که
انسان از یاری خدا هبره میگرید .

در ادامه  ،مقام معظم رهربی  ،بسیار خوشبینانه و امیدوارانه فرمود که  :بله انقالب رویش دارد و
ریزش دارد و بعضی از عناصر  ،سابقه ی انقالبی داشتند  ،ولی بنی راه خسته شدند ؛ بریدند  .ولی
رویش های جدید  ،خمصوصا در دیدار با مجعی از دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در
کاروان راهیان نور  ،آجنا فرمود  :نسل جوان امروز برای عقب راندن دمشن از نسل های قبل آماده تر
است  .گاهی ما مثال خدای ناکرده اگر دیدمی یک جوان  ،یک ناهنجاری اخالقی و رفتاری داشت ،
تعمیم بدهیم که آقا جوان ها خراب دشند  .نه آقا جواهنا خراب نشدند مهه ؛ تو یک خرباکاری را
دیدی  ،آنوقت فریاد میزنی و تصور میکنی جواهنا خراب شدند.وقتی واقعا اجتماعات مذهبی پرشور
تشکیل میشود  ،آجنا را که دمشن عکسربداری و فیلمربداری منیکند ؛ اگر یک ناهنجاری پیدا شد ،
آنوقت برای اینکه وامنود کند مهه ی جوان های ایرانی خدای ناکرده بالنسبت فاصد شدند و خراب
شدند  ،آن یک فیلم و عکسی را که هتیه کردند یکسره فراوان منایش میدهند برای اینکه دل این و آن
را بلرزانند و برتسانند  .مقام معظم رهربی فرموده بود  :دوران دفاع مقدس را قطعه ای نورانی و برگ
زرین از تاریخ کشور و انقالب میدانیم  .واقعا دانش آموزان و دانشجویان که مریوند وقتی راویان برای
آهنا مسائل ایام جنگ را مطرح میکنند  ،یک حتوالت بسیار خوبی پیدا میکنند.
باید تشکر جدی داشته باشیم از شهردار حمرتم  ،جناب دکرت معنی پور  ،حقیقتا بنده شخصا خودم
تصور منیکردم به این سرعت این پُل میدان جانبازان قابل هبره برداری شود .گرچه سه چهار ماه وقفه

داشت و آن وقفه سبب شده بود که آدم خیال کند به این زودی ها این پل قابل هبره برداری نباشد ؛
ولی حبمد اهلل از حلظه ای که ایشان آمدند و شروع به کار کردند  ،به يجد کار پیشرفت پیدا کرده و

کل ایرانیان
اآلن در این فصل تعطیالت سال نو  ،مسافرینی که عبور میکنند  ،از مسریی که حمل ّ
تردد ّ
است رضایتمند خواهند بود  .دست ایشان و مهه ی دست اندرکاران درد نکند و ان شاءهلل موفق

باشند  .تشکر دیگر هم قبال یک بار عرض کرده بودم خدمت مشا که از ایشان خواهش کردم تا
حقوق پاکبانان را پرداخت نکرد  ،خودش حقوق دریافت نکند  ،و ایشان هم خوشحال هستند که با
خدای خودش عهد کرد که مهنی بشود  ،که کار بسیار ارزمشندی است.

مومننی  ،حتویل سال را پیش رو دارمی  .مومننی  ،روز حتویل سال امسال  ،سالروز شهادت امام علی
نقی«ع» است ؛ حرمت سالروز شهادت امام علی النقی «ع» را فراموش و غفلت نکنیم  ،در
آستانه ی هلول ماه رجب اخلری  ،رجب األصم هستیم  .ای مومننی  ،اگر بدانید روزه ی ماه رجرب ،
مناز شب ماه رجب  ،چه برکات مضاعفی دارد ؛ روزه مهیشه در طول سال خوب است  ،غری از دو
روز که روزه حرام است  .اما روزه ی ماه رجب چیز دیگری است ؛ مناز شب مهیشه خوب است ،
اما مناز ماه رجب یک چیز دیگری است ؛ فضل مضاعف دارد  .از ماه رجب و روزه ی ماه رجب
ان شاءهلل غفلت نشود.
خیلی از مومننی گاهی میپرسند که منایندگان جملس  ،سه تا وزیر را استیضاح کردند  ،باز جمددا رأی
دادند و اخب اگر بنا بود که باز رأی بیاورند  ،چرا استیضاحشان کردند؟ واقعا جملس شرایط خاصی
دارد ؛ خب آهنایی که استیضاح کردند آمدند مسائلی را مطرح کردند و سواالت و اشکاالتی را مطرح
کردند  ،و واقعا اینها یک نوع فداکاری و جهاد کردند ؛ میدانید چرا؟برای خاطر اینکه طبیعی است
دیگر مسئولنی دولتی آهنا را حتویل نگریند در حوزه ی انتخابیه  ،و آهنا را منزوی بکنند .خب مشا
نگاه کنید که برای ما مردم قائم شهر که حداقل این بیمارستان رازی را که من حداقل میتوامن بگومی
بیشرت از شش سال است که متوقف مانده است  ،و هیچ پیشرفتی در آن اجنام منیشود  .من آندفعه
با منایندگان عزیز مطرح کردم  ،چه به خواهش  ،چه به پیشنهاد و چه به گالیه  ،که وزیر حمرتم مسکن
و شهرسازی را آن مرحله داشتند استیضاح میکردند  ،مشا هم مریفتید اسم مینوشتید ؛ حتما باید می
آمدند به سراغ مشا که آقا مشکل مشا چیست؟  .هرچند خیلی ها هم این کار را میکنند و وعده و
وعید میدهند تا رأی بگریند ؛ خالصه گفتم برای رضای خدا مشا میتوانستید اینجا یک امتیازی بگریید
 .حاال من منیدامن چه مصلحت دیدند عزیزان که اقدام نکردند  .آهنا هم که اقدام کردند برای
استیضاح و صحبت کردند  ،نوعی واقعا فداکاری و جهاد کردند ؛ اگر اینهایی که استیضاح کردند
منی آمدند اقدام منیکردند  ،خب مهه یک دست خاموش و بی صدا بودند .خب مهه ی منایندگانی که
رفته اند با یک روحیه نیستند ؛ اگر مناینده ای واقعا منافع مملکت و منطقه و مردم را خبواهد  ،از خود

بتواند بگذرد  ،آنوقت میتواند به مردم و جامعه خدمت بکند  .و البته واقعا مردم هم باید هشیار
باشند و بتوانند ؛ مطالبات به حق مردم را خالصه قانون اساسی این جایگاه را داده است که از طریق
جملس و منایندگان  ،پیگریی بشود .
بشار اسد را متهم
سالروز مبب باران شیمیایی حلبچه در سال  2666افزودند  :اآلنه سوریه و نظام ّ

میکنند که مشا سالح شیمیایی به کار بردید  .این عامل و آدم مهه جا دیدند که صدام سالح شیمیایی
به کار برده بود  .و آسیب دیدگان سالح شیمیایی ایرانی در بیمارستان های لندن و انگلیس و

فرانسه خوابیدند  ،و مهه دیدند ،خربنگاران دیدند  ،سیاسیون دیدند  ،هیچ کسی از این قدرهتای
استکباری و عوامل وابسته به آهنا دم بر نیاوردند که صدام چرا اینکار را کرد  .چرا؟ ؛ چون خودشان
در اختیار صدام گذاشته بودند  .دم سالح شیمیایی نداشت  .خود قدرت های بزرگ سالح شیمیایی
را در اختیارشان گذاشته بودند.دیدند در برابر بچه های مومن ایرانی حریف نیستند و واقعا هم نبودند
 ،جنایتکارانه و ناجوامنردانه سالح های شیمیایی را به کار بردند که حرکت اینها را متوقف کنند و
اینها را سرکوب کنند  .اما خدایا تو را شکر که عزت ملت ایران را حفظ کردی.
فردا سالروز درگذشت مرحوم حجت االسالم واملسلمنی حاج سید امحد آقا فرزند امام راحل  ،امنی
امام است  .مرحوم آقا سید امحدآقا روزگار تلخ و سختی مبارزات امام را ملس کرده بود و حتمل کرده
بود  .چندمرتبه جان کف دست گرفته بود قاچاق از ایران رفته بود عراق و جنف که پدر را ببیند و پیام
هایی را برساند  .پیام هایی را بیاورد  .خدایا او را با اجداد طاهرینش حمشور بفرما  .زمان چه به
سرعت دارد میگذرد ؛  86سال از درگذشت او میگذرد ؛ سال  36درگذشته ایشان  .دوشنبه اول
ماه رجب است و والدت آقا امام حممد باقر«ع» ؛ سه شنبه روز ملی شدن صنعت نفت  ،در سال
 2689؛ مهنی روز سه شنبه ساعت  ، 29:14حلظه ی حتویل سال است .بنابراین چهارشنبه اولنی
روز از سال  ، 2693نوروز باستانی خواهد بود  .پروردگارا عواقب امور مهه ی ما را ختم به خری
بفرما .

((((((((((به تبع هرهفته خطبه های منازمجعه قائم شهر مزیّن به اسامی شهدای شهرستان است که

هفته ی پیش رو سالگرد شهادت آهنا است )))))))))))))))نثار ارواح این عزیزان و مهه ی حق داران

مجع منازگزاران و برادر روحانی مان مرحوم حجت االسالم حاج شیخ حسینعلی منتظری که نوعا در
مجع مشا منازگزاران حضور داشت  ،مهه باهم صلواتی بر حممد و آل حممد ؛
{{بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ والعصر /ان االنسان لفی خسر /اال الذین ءامنوا و عملوا الصاحلات /و
تواصوا باحلق و تواصوا بالصرب ؛ صدق اهلل العلی العظیم}}
پایان خطبه دوم//

