«بسم اهلل الرحمن الرحیم »

خطبه های نمازجمعه این هفته1396/6/3به امامت حجت االسالم والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خالصه مطالب %خطبه اول  -روزهای ماه ذی الحجه،این دعاهایی که دراین ماه این نمازهایی که دراین ایام هست این سفارشات واین
کارهای خیروخوبی که دراین ماه است این بسیار ارزشمنداست .اگر ما مراسم حج را جدی بگیریم مسلمانان جهان مراسم حج را جدی بگیرند
دولت ها مراسم حج را جدی بگیرند،حج ابراهیمی برگزارکنیم این حج بزرگترین حرکت سیاسی امت اسالم درآن اتفاق می افتد.
خطبه دوم  %شهید عزیزما محسن حججی غوغاکرددردنیا ،برای فرهنگ شهادت یک قله بلندی را فتح کردچه عزتی آفرید.
شهادت آیت اهلل سید محمد باقرحکیم وانفجارحرم امیرالمؤمنین(ع) رادرسال های گذشته داشتیم ،که خوب باز هم نشان می دهدتروریست ها
همچنان بر خباثت وجنایتشان وماوملت اسالم برصداقت واسالم وپایداری پافشاری می کنیم،
بحمدهلل تعالی اقتدارایران اقتدار سیاسی ایران اقتدارنظامی ایران ،حتی اقتداراقتصادی ایران ،از گذشته بیشتروبهتر شده است ،به یاری
خداوند متعال،مادولت دوازدهم با رأی مردم ،بارأی مجلس ،باتنفیذ رهبری ،درواقع همه درحداعال به دولت اختیار دادند.
دولت دوازدهم که آغاز کارش مصادف شده با هفته دولت راه شهید رجایی وباهنرراادامه بدهیم ،این تابلواست وزرا،وکال مردم ،مسئوالن،
شهید رجایی وباهنر وامثال آنها برای ما الگو هستند.

خطبه اول

«ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ الّلَيالى وَالدُّهُور ،ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ اَمْواجِ الْبُحُورِ،الاِلهَ اِال اللّهُ و رَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِما يَجْمَعُونَ،ال اِلهَ اِال
اللّهُ عَدَدَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ،ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ،ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ.ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ لَمْحِ
الْعُيُونِ .ال اِلهَ اِال اللّهُ فِى الّلَيْلِ اِذا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذا تَنَفَّسَ.ال اِلهَ اِال اللّهُ عَدَدَ الرِّياحِ فِى الْبَرارىوَالصُّخُورِ،ال اِلهَ اِال
اللّهُ مِنَ الْيَوْمِ اِلى يَوْمِ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ.
عباداهلل اوصيکم ونفسی بتقواهلل ماه ذی الحجه ماه مراقبت های جدی،ماه مبارزه با شيطان ورجم شيطان توسط
حاجيان به نمايندگی ازامت اسالم ،ماه کسب ايمان خالص همان ايمان خالصی که ابراهيم خليل اهلل واسماعيل ذبيح
اهلل وهاجر مهاجر الی اهلل فرمودند :وبه دست آوردند که شعارشان اين بود «إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِينَ»قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () 162لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» مااميدواريم ان شاءاهلل درماه ذی الحجه اين شب های نورانی ماه ذی الحجه
خصوصاً دهه اول ذی الحجه واين روزهای ارزشمندش مارا به اين اخالص وتقوانزديك بکند،فرصت راغنيمت
بشماريم برادران،معلوم ن يست هميشه دراختيارمان باشداين شب های ماه ذی الحجه ،اين روزهای ماه ذی الحجه،اين
دعاهايی که دراين ماه اين نمازهايی که دراين ايام هست اين سفارشات واين کارهای خيروخوبی که دراين ماه
است اين بسيار ارزشمنداست براساس آنچه از روايات استفاده می شود ،آن ليالی عشری که در سوره مبارکه والفجر
بيان شده همين ده شب اول ذی الحجه است «بسم اهلل الرحمن الرحيم والفجروليالٍ عشر»قسم به فجر قسم به
شب های ده گانه آن قدراين شب ها واين روز ها واين دهه اول ذی الحجه مهم است که خداوند متعال به آنها قسم
خورده ظرفيت فوق العاده ماه ذی الحجه برای ما بوجود آورده ک ه عبادت کنيم بندگی کنيم خالص بشويم به
خدانزديك بشويم خصوصاً کنگره عظيم حج که همه ساله به دعوت ابراهيم خليل دارد انجام می شود آن پيامبر
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بزرگ آن کسی که دراخالص وفداکاری به مرحله بسيار عالی وبلندی رسيد ،که پيامبر وائمه (عليهم السالم)به ابوه
آن پيامبر برای خودشان افتخارمی کنندکه از نسل ابراهيمند از نسل اسماعيلند آن دعوتی که فرمود «وَأَذِّن فِی النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىۖ کُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ () 27لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىۖ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»دعوت کن ابراهيم اعالم بکن به مردم
خبر بده دعوتشان کن که همه مردم ،همه مردم عالم را دعوت کن به حج به آمدن به اين مراسم حج پياده وسواره از
کوه ودشت ودريا وصحرا وآسمان وزمين ،يأ تين من کل فج عميق از هر ذره ای واز هر کوه وبلندی سرازير بشوند
بيايند به مکه که چی بشود؟ بيايند به مکه؟ ليشهد منافع لهم دراين مراسم ودراين حج منافع بزرگی برای مردم
قرارداده ايم اگر بشناسند اگر بدانند اگر بفهمندليشهدوا منافع لهم منافع بسيار ارزشمندی رادرحج مابرای مردم برای
بشريت قرارداديم صورت دعوت دعوت معنوی است دعوت به عبادت است غايت دعوت،دعوت به عبادت است،
هدف عبادت وبندگی است ،هدف تقرب به خداوند متعال است ،امادرهمين عبادت بزرگ سياسی واجتماعی
خداوند متعال منافع بزرگی در البالی آن برای انسان وبرای بشريت قرارداده منافع سياسی منافع اقتصادی منافع
فرهنگی واجتماعی منافع معنوی وعبادی منافعی که هريك از اين ها می طلبد که انسان ساعت هاراجع به آن
صحبت بکند امنيت دنيای اسالم می تواند درمراسم حج مورد تأييدقراربگيرد ،اگر ما مراسم حج را جدی بگيريم
مسلمانان جهان مراسم حج را جدی بگيرند دولت ها مراسم حج را جدی بگيرند،حج ابراهيمی برگزارکنيم اين حج
بزرگترين حرکت سياسی امت اسالم درآ ن اتفاق می افتد ،چون اين حج امت اسالم را به وحدت دعوت می کند
وحدت بهترين بسترسياسی وپيشرفت سياسی امت اسالم است امروز دشمنان ما از تفرقه درامت اسالم سوءاستفاده
می کنند،مادرمراسم حج ياد ميگيريم همديگر راتحمل کنيم شيعه وسنی شيعه های مختلف شيعه دوازده امامی شيعه
زيدی اهل سنت حنفی حنبلی شافعی مالکی همه فرقه های مسلمان در کنارهم بايستند ونماز بخوانند ،اين دستاورد
کمی نيست اين منفعت کمی نيست ،با عقايديکديگر آشنا می شويم ،شيعه می فهمد سنی چه می گويد ،سنی می
فهمدشيعه چه می گويد ،وازبعضی منازعات پوچ وشيطانی واستعماری دست برمی داريم ما همديگر رامی شناسيم
امت اسالم عجم وعرب آفريقايی وآسيايی اروپايی و آمريکايی همه همديگر راآنجا به خوبی می شناسيم وهدف
واحدی برای ما بوجودمی آيد وآن اسالم است ،وآن عزت امت اسالم است ،وآن رشد فرهنگ امت اسالم است ،ما
وقتی به ميان اهل سنت می رويم واهل سنت جون نمی شناسند شيعه را می گويند شيعه ها بت پرستنداين مهری که
سنبل عبادت ماست خاك است مادربرابر خدابه خاك می افتيم اوج اخالص وعبوديت وبندگی است ،اما آنها می
گوينداين بت است وشيعه بت پرست است .چرا برای اينکه نرفته ايم همديگر را بشناسيم آنها مارانشناخته اند وماهم
آنها را نشناخته ايم ،واز اين دست مسايل بسيار مختلفی که درميان مذاهب وعقايدمختلف امت اسالم است حج می
تواند مارابه هم نزديك کند،البته حجی که ايرانی ها برگزارمی کنند ازاين شاخصه ها برخورداراست ،اما متأسفانه
حج در سايرکشورهايك عمل بسيار بسته و يك عمل بسيار محدودومنحصر به يك سری حرکات فردی وعبادی
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خاص است ،که بايد امت اسالم از اين حج عظيم ازاين کنگره عظيم استفاده کند وبه تعبير قرآن ليشهدوامنافع لهم
منافع امت اسالم رااز حج بيرون بياورد ،احساس برادری در حج بايد بين امت اسالم اتفاق بيافتد ،بايدمنافع مشترك
پيداکنيم بازارمشترك پيداکنيم ،چراامروز بايد بازارامت اسالم دراختيارديگران باشد؟همين مکه را برويد ببينيدهمه
اجناس غيرمسلمان درآنجا عرضه می شود ،امت اسالم اين منفعت راازدست داده ،کاالی اسالمی دنيای اسالم بايد
دربازارحج رونق پيداکند وخريد وفروش بشود ،اي ن ها منافع است که ما به آن توجه نمی کنيم ،دردهای مشترك
داريم ،درهمه دنيای اسالم امروز جنگ است وکشتاراست وتروريست است ونفوذآمريکا وشرارت های
آمريکااست ،اين دردمشترك ماست ،اين فريادمشترك ماست ،امت اسالم به اين فرياد مشترك ودرد مشترك
برسد ،ماامروزدشمنان مشترك داريم ،امروز اسرائيل دشمن مشترك همه مسلمانان است آمريکا دشمن همه
مسلمانان است از نيجريه ويمن ولبنان وسوريه وعراق تاشرق آسيا همه جا آمريکا دشمنی می کند ،اجازه مانوربه
مسلمانان نمی دهد ونمی خواهدتمدن اسالمی شکل بگيرد ،وامت اسالمی عظمت پيداکندمادرچنين ايامی هستيم
خداوند مارا دعوت می کند به اينکه از اين فرصت برای اعتالی امت اسالم استفاده کنيم «اللَّهُمَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِی
فَضَّلْتَهَا عَلَی الْأَيَّامِ وَ شَرَّفْتَهَا قَدْ بَلَّغْتَنِيهَا بِمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَکَاتِكَ وَ أَوْسِعْ عَلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَعْمَائِكَ»
قدراين ايام را خصوصاً روز عرفه را عيدقربان را بدانيم وحج ونماز جمعه وجوه مشترکی باهم دارندحج ونماز جمعه
هردوکنگره اسالمی اند ،همايش عزت اسالم است ،نماز جمعه نمايش هفتگی وحج نمايش جهانی وساالنه است،
هردواين هاب ه امامت امام برگزار می شود ،نماز جمعه به تنفيض امام وحج هم با حضور نماينده امام جامعه اسالمی
ونماينده ولی فقيه مراسم حج بايد برگزار بشود ،که برگزار می شود ،درحج ونماز جمعه هردوبرائت از مشرکين بايد
اعالم بشود ،هم در نماز جمعه بايد شعار مرگ برآمريکا مرگ براسرائيل داده بشود ،وهم درمراسم حج چون
خداوند متعال فرموده است « :وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ األَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِیءٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ
وَرَسُولُهُ»اعالم است اخطار است از سوی خداوند متعال به پيامبر(ص)وهمه مؤمنين که در روزحج ودرايام حج اعالم
بشود که خداوپيامبر(ص)ازمشرکين ودشمنان بيزارند ،اعالم برائت شود ،اين اعالم برائتی که درحج ايرانی ها
جاگرفته به فرموده امام عظيم الشظأن وراحلمان اين متن قرآن کريم است امت اسالم از اين سنت ابراهيمی فاصله
گرفته واين را نتوانسته ت حقق ببخشد ،اميدوارم ان شاءاهلل حج ابراهيمی برای همه مسلمانان وبرای همه حاجيان
ماتحقق پيدابکند« .اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام ما ابقیتنا فی یسر منک وعافیه وسعه رزق وال تخلنی من تلک
المواقف الکریمه والمشاهدالشریفه وزیاره قبرنبیک صلواتک علیه وآله واالئمه میامین»

خدايا توفيق برگزاری

حج ابراهيمی به ماعنايت فرما! مارا در ثواب حج حجاج شريك گردان! حج حاجيان ماراقبول فرما! آنها را سالم
ودرامن وباحج مقبول به اوطانشان برگردان ! حج را مايه عزت ووحدت وبصيرت امت اسالم قراربده! منافقان
ودشمنان وتروريست هارا از دامن اسالم قطع وکوتاه بگردان! به حق محمد وآل محمدنمازجمعه ماراکه به فرموده
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پيامبر اکرم حج مساکين است مارا درزمره حجاج قراربده! به حق محمد وآل محمد قصسمت می دهيم روح امام
عزيز شهدای واال مقام همه حقداران شادبگردان!
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » « قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ﴿ ﴾1لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾۲وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿﴾3
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿ ﴾۴وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ ﴾۵لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ ﴿*﴾6والسالم علیکم ورحمه اهلل

خطبه دوم
اميدوارم ان شاء اهلل دراين ماه عزيز دراين شب ها وروزهای نورانی عزيز مشمول دعاهای زاکيه حضرت مهدی
قراربگيريم،آن مأمومی که امام برايش دعانکندمانداريم ،اگر مأموم امام عصر(عج) باشيم،شيعه امام عصر(عج)
باشيم ،حتماً ام ام عصر برای ما دعا می کندوان شاءاهلل دعای آن حضرت شامل حال مابشود تانجات پيداکنيم.خدايابه
حق امام عصر(عج) مارامشمول دعاهای امام زمان(عج)ما قراربده!ً قلب مقدسش راازماراضی بگردان!ماه شهريور،ماه
پرحادثه ای است گرچه امسال شهريوروذی الحجه با هم قرين شده هردويکی شده اند ،هردو حوادث مهمی درآن
اتفاق افتاده ،که نشان دهنده اين است که جريان حق باطل همچنان مستمراً درطول تاريخ ادامه دارداين سالگردهاکه
مامی گيريم برای اين است که بدانيم مادرچه خطی حرکت می کنيم ،نشانه حق وباطل است شهادت امام باقر(ع)
درهفتم ذی الحجه سال صدوچهارده،ماامروز نگاه می کنيم،آيا ما از دوستان امام صادقيم بعداز هزارودويست سال؟
يااز دشمنان امام باقريم؟ الحمدهلل که خداوندماراازدوستان امام باقر(ع)قرارداده «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ
الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ» اين نعمت بزرگی است اين خط ونشان خوبی است برای ما،
سالگردخروج امام حسين(ع)از مکه است برای کربال ،درهشتم ذی الحجه يوم الترويه که همه حاجيان می روندبرای
اعمال مراسم حج وبه عرفات ومنی می روند،امام حسين(ع) ديدندکاروانش را خارج کردآقاکجا،همه دارندمی آيند
شما کجا می رويد،فرمودما به جای ديگر بايد برويم حج ماجای ديگراست مادراين مراسم امنيت نداريم،اين
مسيرامام حسين(ع)است،ماامروزبعداز هزاروچهارصد سال ببينيم آيا راه امام حسين(ع)رامی رويم تا نه اين سالگردها
يعنی اين شهادت مسلم ابن عقيل است ،آيا ببينيم ما با مردم کوفه چه تفاوتی داريم ،که بحمدهلل خيلی تفاوت داريم،
درودخدابرملت بزرگ ايران ،که خودش را خوب نشان داد ،چه مردانی چه مجاهدانی چه شهيدانی تقديم اين
انقالب کرد ،همين چند روزگذشته شهيد عزيزما محسن حججی غوغاکرددردنيا ،برای فرهنگ شهادت يك قله
بلندی را فتح کردچه عزتی آفريد ،چه ابهتی برای شهادت وراه شهيدان خلق کرد ،درودخدابراووبرهمه شهيدان
ماخصوصا! شهيدان شهرستانمان اين راه مسلم ابن عقيل است ملت داردعالمت گذاری می کند،سال به سال خودش
راچك می کندآيابامسلم موافق است يا با عبيداله زياد؟ آيا همراه وهم فکرمسلم وحسين است يا همراه عبيداله زياد
است؟ شهادت آيت اهلل سيد محمد باقرحکيم وانفجارحرم اميرالمؤمنين(ع) رادرسال های گذشته داشتيم ،که خوب
باز هم نشان می دهدتروريست ها همچنان بر خباثت وجنايتشان وماوملت اسالم برصداقت واسالم وپايداری
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پافشاری می کنيم ،جمعه خونين سال شصت وشش آن شهدای مظلوم حج ماوهمين طورشهدای مظلوم منی که
نيشابورسهم زيادی دراين جريان واين شهدای منی داشت ،برای همه آنهاعلودرجه تقاضا می کنيم،اميدواريم ان
شاءاهلل باشهدای کربال محشورباشندماراه آنهاراراه حج ابراهيمی را شهدای سال شصت وشش وسال گذشته منی
برای اين بودکه ما حج ابراهيمی می خواهيم،حج ابراهيمی بايد ادامه پيدابکنداين حج ابراهيمی فداکاری می
خواهد ،هزينه می خواهدکه ملت ماامت اسالم هزينه هايش راداردمی دهد اشغال ايران توسط متفقين درسال
هزاروسيصدوبيست درهمين شهريور هزاروسيصد وبيست اتفاق افتاد،چه تاريخ بزرگی پرعبرتی واز جهتی ننگ
آوری برای رضاخان وسلطنت طلبه هاو آن کسانی که در خارجند ودارند برای سلطنت وپادشاهی تالش می
کنندوبه حساب خودشان زوزه می کشند آنهاافتخارشان شهريورهزاروسيصد وبيست ببينيدچه کردند دربرابر متفقين
يك هفته هم دوام نياوردند ،سه ر وزبيشتردوام نياوردند ،تمام ايران راتسليم خارجی هاودشمنان بيگانه کردند آن را
مقايسه کنيد با هشت سال دفاع مقدس ما ،آن را نگاه کنيد با اين افتخاراتی که امروز ملت مادارندواقعاً حوادث
بزرگی است که مهمترين آنها انفجاردفتر نخست وزيری درسال هزاروسيصد وشصت ويك توسط منافقين کوردل
وشهادت دودولت مردبزرگ ما شهيد رجايی وشهيدباهنر است ،مااين پرچم های بلند وبزرگی داريم ،آن کسانی
که داعيه مبارزه باتروريسم رادارند آيا جايی پيدامی کنند بيش از ايران از تروريسم صدمه ديده باشد؟ آيا ملتی
پيدامی کنندبيش از ايران فدای تروروتروريسم شده باشد؟ ما هفده هزارشهيدترورداريم درايران اين شهدايی که
امروز درعراق وسوريه ولبنان هم می دهيد اين ها هم شهدای ترورند برای اينکه داعشی ها يکی از مهمترين گروه
های تروريسم دنيا هستند ،آيا آمريکا که مدعی مبارزه با تروريسم است ،با منافقين چه می کند؟ به منافقين پروبال
می دهدسالح می دهد جا می دهد امنيت می دهد چقدردروغ های شاخداروبزرگی می گويند اينها ،ايران درهمين
سال شصت ويك چه صحنه های مهم تروری وتروريسمی ديد ،مسجد ابوذروتروررهبر عزيزانقالب ،حزب
جمهوری اسالمی وترورهفتاد دودولت مردبزرگ ما ،ترورشهيدمطهری ،وشهدای ديگروخاصه دوشهيد دولت
مردماوعزيزما که ما امروز در فراغ آنها نشسته ايم وهفته اول شهريوررا به همين مناسبت هفته دولت ناميده ايم که ان
شاءاهلل دولت مردان ما خصوصا! دولت دوازدهم که آغاز کارش مصادف شده با هفته دولت راه شهيد رجايی
وباهنرراادامه بدهيم ،اين تابلواست وزرا،وکال مردم ،مسئوالن ،شهيد رجايی وباهنر وامثال آنها برای ما الگو هستند،
ما امروز بعداز چهل سال که دشمنان تالش می کردندانقالب مارا براندازند،حکومت اسالمی رانابود کنند ،به کوری
چشم آنهادوازدهمين دولت قدرتمندراتشکيل داديم،امروزعزت ايران درمنطقه بيش از گذشته است،بحمدهلل تعالی
اقتدارايران اقتدار سياسی ايران اقتدارنظامی ايران ،حتی اقتداراقتصادی ايران ،از گذشته بيشتروبهتر شده است ،به
ياری خداوند متعال،مادولت دوازدهم با رأی مردم ،بارأی مجلس ،باتنفيذ رهبری ،درواقع همه درحداعال به دولت
اختيار دادند،به رئيس جمهورمحترم اختيارات دادندواين مشکالتی هم که درکشور وجودداردوقت آن است که
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دولت مردان به اين محبت مردم واعتمادمردم و مجلس محترم واقعاً پاسخ مثبت بدهند تالش بکنند که مشکالت اين
کشورکم بشود.
فرماندار محترم قبل از خطبه های نماز جمعه به خدمات دولت درشهرستان اشاره کردند ،بخش های مهم آن را بيان
فرمودند ،من هم تشکر می کنم از دولت مردان ،از مسوالن عزيز خسته نباشيد به آنها می گويم وعرض می کنم که
امروز ملت ومجلس ودولت ورهبری همه بايد دست به دست هم دادند ومی دهندکه ان شاءاهلل مشکالت کشور کم
بشود ،من به دو فرازوبه دومشکل مهم که رهبر عزيز انقالب درفرمايشاتشان بيان کردنداشاره می کنم ،يعنی دوراه
مهم پيش روی دولت -1 ،گشايش اقتصادی دولت بايدبرای حل معضالت اقتصادی گام های جدی بردارداشتغال
توليد ،اقتصاد مقاومتی ،تسهيل زندگی ايجادغنا وثروت در کشورجزء وظايف اول دولت است ،اين دولت باهمين
وعده ها آمده رئيس جمهور مادردوران انتخابات وعده هايی دادند که دررأس آن وعده ها حل مشکالت اقتصادی
بوده ،امروز دولت هم اين اختيارات وای امکانات بحمداهلل دارد که وارداين ميدان بشود  -2ارتقاء فرهنگ دينی
ملت ايران ،کارجهادی روحيه انقالبی؛ استحکام خانواده تسهيل امرازدواج که امروز جوانان ما مشکل دارند امروز
بسياری ازجوانان مادغدغه تشکيل زندگی دارند،دولت بايد برای تسهيل اين کارهاهمت بکند کمك بکندالبته مردم
هم بايد درکنار دولت کمك بکنندمحبت واحترام به يکديگر محبت واحترام به جامعه روحيه فداکاری روحيه ايثار
روحيه شهادت طلبی اينهابايد درجامعه ماتقويت بشود،ايران،ايران اسالمی است،ايران زيرسايه امام رضا(ع)است
ايران امام صادق(ع)وامام باقر(ع)است ،ايران که فرانسه نيست،ايران که اروپا نيست که هر کاری را ما فرهنگی
بدانيم هرلباسی هرورزشی هررفت وآمدی را ما فرهنگی بدانيم ،فرهنگ مابايد فرهنگ دينی باشد ،فرهنگ ما بايد
بوی مدينه النبی بدهد،زنان ما،دختران ما،مردان مابايدبه اين مسئله توجه کنندوفای به عهد،امانت داری ،صداقت
درستکاری ،محکم کاری اين هارابايدفرهنگ خودمان بدانيم وتقويت بکنيم به جان هم نيافتيم به خاطرکارهای
بی خودی،به هربهانه ای دعواکنيم،به دادگاه برويم پرونده تشکيل بدهيم ،برويدجلودادگاه ببينيد واقعاً آدم خجالت
می کشدبگويد اين جا شهراسالمی است ،چه خبراست؟ برای هرکاری دعوا وشکايت وپرونده سازی ،عفو
کجارفت گذشت کجارفت ريش سفيدها کجا رفتند صلح وسازش کجا رفت برادری کجا رفت ،اين هارابايد ما
تقويت کنيم ملت ما دولت ما همه باهم بايد اين کارهاراانجام بدهيم ،بحمداهلل شورای شهروروستاهم همزمان
بادولت دوازدهم شروع شده همين جا از شورای چهارم من تشکر می کنم از زحمات وخدماتشان تقدير می کنم
واميدوارم انشاءاهلل در عرصه های مختلف از تجربه آنها استفاده بشود ،وبرای عمران وپيشرفت شهرمان قدم برداريم،
شورای جديدبحمداهلل با عزمی راسخ وبا يك گروه همدل شروع به کارکردند ،اميدواريم آنها هم با وحدت ميان
خودشان ،با استفاده از نظرات کارشناسان وخبرگان ونخبگان ان شاءاهلل به سراغ مسايل شهربيايند ومسايل شهررا
جدی بگيرند که من خدمت آنهاو همه شما عرض می کنم مهمترين مسايل ما مسايل فرهنگی است،درست است ما
خيابان می خواهيم ،ماپارك می خواهيم حل ترافيك می خواهيم ما شهر زيبا می خواهيم امااز شهرزيبا وخيابان
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زيبامهمترآدم هابا فکرزيباست با فرهنگی زيباست ،اين محله هايی که پر ازمعتاداست اين محله هايی که پراز
مشکالت اجتماعی است ،اينهارابايد اصالح کنيم ،اين هابرای شهرما زشت است اگر يك پارك زيبا داريم نبايد
درکنارش محله های پراز جوانان معتادوگرفتاروناجورباشيم اينهارابايد ان شاءاهلل حل کنيم به آن اهميت بدهيم
تاخداوند متعال هم عناياتش برما افزون بشود.
خدايا به حق محمد(ص)آل محمد(ص) عاقبت امرماختم به خير بگردان! خدايا ملت ما دولت ماهمه مسئولين همه
نهادهارا درکنارهم برای حل مشکالت ياری بفرما! روح وحدت وبرادری وهمدلی درماتقويت فرما! خدايابه حق
محمد(ص)آل محمد(ص)روح امام وشهيدان شادفرما! خدايافرج امام زمان(عج) برسان! سايه رهبر عزيزانقالب
برسرمامستدام بدار! شردشمنان به خودشان بگردان!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿﴾۱اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿﴾۲لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿[﴾۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿﴾۴
صدق اهلل العلي العظيم * والسالم علیکم ورحمه اهلل
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