خطبه اول:
سالم علیکم مجیعاً و رمحة اهلل و برکاته ؛اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ؛ بسم اهلل الرمحن الرحیم ال حول و ال قوة اال
حممد
باهلل العلی العظیم ؛ احلمدهلل ّ
رب العاملنی الصلوة و السالم علی سیدالنبیّنی حبیب اله العاملنی ابالقاسم املصطفی ّ
السماو ِ
ات
(ص) و علی عرتته و اهل بیته امجعنی ؛ قال احلکیم فی کتابه الکرمی ؛ بسم اهلل الرمحن الرحیم « لَهُ ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
ض وإِ ََل اللَّ ِه تُرجع ْاْلُمور »«يولِج اللَّیل ِِف النَّها ِر ويولِج النَّهار ِِف اللَّی ِل وهو علِیم بِ ََ ِ
ص ُدوِر»
ات ال د
ْ ََُ َ
َ َُ ُ َ َ
َو ْاْل َْر ِ َ
َُْ ُ ُ ُ ُ َْ
پروردگارا از خطورات قلبی ما واقف و با خربی ،میدانی که می خواهیم تو را بندگی پیشه کنیم اما در اثر تسلط
نفسانیات و وسوسههای شیطانی گاهی گرفتار میش ومی ،خدايا به درگاهت خاضعانه و خالصانه روی آوردمی و از

عنايات و الطاف و امداد غیبیات مدد میطلبیم ،خدايا در مسری بندگی يارمیان بفرما! پروردگارا گَشتگان ما را
غريق رمحت بفرما! ما را ببخش و بیامرز! حوائج اهل امیان برآورده بگردان! به برکت صلوات بر حممد و آل حمد!
(صلوات!)
امروز به پنجمنی و ششمنی آيه از سوره مبارکه «حديد» رسیدمی .در آيات قبل سخن از حاکمیت خدا ،تدبری اهلی
ك
در نظام هستی و در اين آيات سخن از مالکیت و اختیارداری و در هنايت برگشت امور به سوی اوست« .لَهُ ُم ْل ُ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض» مالکیت آمسان وزمنی از آن خداست .به قدرت اوست که ابر و باد و ماه و خورشید و افالک
َّ َ َ
السماو ِ
ات
در حرکت هستند تا نانی به کف آری و به غفلت خنوری مهه در حیطه اراده خدای رمحان است « .لَهُ ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
و ْاْلَر ِ ِ ِ
ور»! اين « َوإِ ََل اللَّ ِه تُ ْر َج ُع ْاْل ُُمور» يعنی سراجنام کار هم به او بر میگردد .من پیش
َ ْ
ض َوإ ََل اللَّه تُ ْر َج ُع ْاْل ُُم ُ
خودم ،خودم را توجیه کنم و مشا هم مهینطور ،مهواره سعی کنیم کار خودمان را زيبا جلوه بدهیم؛ خری! در هنايت
داوری نه با من است و نه با مشا ،داوری با اوست! او حکیم است،او عادل است ،او قادر است و قدرت او را
بنگر «يولِج اللَّیل ِِف النَّها ِر ويولِج النَّهار ِِف اللَّی ِل وهو علِیم بِ ََ ِ
ص ُدوِر»! «ايالج» به معنای اين است که «وارد
ات ال د
ْ ََُ َ
َ َُ ُ َ َ
ُ ُ َْ
میسازد شب را در روز» .در زمستان شب طوالنی بود اما االن رفته رفته شب کوتاه میشود و در مقابل روز بلند
و طوالنی میشود .در نتیجه هم تشکیل فصول اربعه «هبار و تابستان و پايیز و زمستان» در اثر کم شدن زمان
شب يا اضافه شدن زمان روز میباشد .اين يک معنای «يُولِ ُج اللَّْی َل ِِف الن ََّها ِر َويُولِ ُج الن ََّه َار ِِف اللَّْی ِل» است و معنای
ديگر اينکه روز روشن است و شب تاريک است اما اين تاريکی را به يکباره و دفعتاً منیآرود و آرام آرام شب
میآيدَ « .ولوج» ورود آرام آرام است که رفته رفته روشنايی روز کم میشود و آثار شب پیدا میشود و آرام آرام
تاريکی فرابرسد و متقابالً از تاريکی شب به روشنايی روز هم در آخر شب يک مرتبه روز منیشود و آفتاب در وسط
آمسان پیدا شود ،خری! آرام آرام تارکی کم میشود و روشنای منايان میشود و احاطه میکند بر زمنی .مههی اينها

حکمت دارد« .يولِج اللَّیل ِِف النَّها ِر ويولِج النَّهار ِِف اللَّی ِل وهو علِیم بِ ََ ِ
ص ُدوِر» در آيات قبل میفرمود از اعمال
ات ال د
ْ ََُ َ
َ َُ ُ َ َ
ُ ُ َْ
مشا با خربمی اما در اينجا منظورش مهان خطورات قلبی است.گاهی انسان کاری را اجنام میدهد اما گاهی کاری
نکرده ولی دلش می خواست ،تصمیم داشت اما نشد ،گاهی به مهان نیت اگر خری باشد خدای رمحان پاداش
شر و فساد
میدهد .میگويد بنا داشت و دلش میخواست اما موفق نشد .اگر خدای نکرده متقابالً نیت بد و ّ
باشد به مهان نیت ممکن است انسان دچار شود منتهی باز در لسان روايات هست که از مظاهر لطف خداست
که تنها به آن نیت خطا و گناه کیفر نکند و مهلت بدهد ولی متقابالً به نیت خری جزا و پاداش خری مرمحت
می فرمايد .در اين آيات که از اول سوره حديد تا اينجا شش آيه شده است حد اقل بیست صفت از اوصاف مجال
متعمقنی نامیدند
و جالل حضرت حق ،اوصاف ثبوتیه و مهچننی اوصاف فعل اهلی بیان شده .اين آيات را آيات ّ
يعنی آيات ژرف انديشان! آهنايی که واقعا میخواهند در حکمت کار خدا دقت کنند در اين آيات میانديشند.
اين آيات از علم و قدرت و حکمت و ازلیت و ابديت تا خلقت و تدبری و مالکیت خدای رمحان را مطرح دارد.
امیان به اين صفات خدای رمحان و باورمندی به اينکه يک چننی حکیمی ما را آفريد و چننی خالقی بر اعمال ما
مینگرد و سراجنام ما را حماسبه میمنايد ،امیان به اين صفات و روشن ساخنت شعلههای ان در وجود خود انسان را
در مسری تکاملی ياری میدهد و کمک میکند .مردی به نام بُراء ابن عازب به امریاملومننی عرض کرده بود« :يابن
احلسن از آن چیزهای خمصوصی که خدا توسط جربئیل در اختیار پیغمرب گَاشت و پیغمرب خمصوصاً مشا را واقف و
با خرب ساخت ،چیزی به ما بگو» .امریاملومننی در پاسخ به اين مرد فرمود« :اگر زمانی خواستی دعا کنی و از خدا
چیزی خبواهی و خدارا با اسم اعظمش صدا کنی از اول سوره حديد تا شش آيه را خبوان که مهه درباره اوصاف و
احوال خدای رمحان است ،بعد از آن چهار آيه آخر سوره حشر را هم خبوان که مجعاً میشود ده آيه ،آنگاه دستت
را باال بگری و بگو ای کسی که تو اينگونه هستی! يعنی اين آيات شناسنامه خداست ،در سوره حشر هم که

ِ
اهر والْب ِ
ِ
اط ُن » ای کسی خودت را اينگونه معرفی کردی ،تو را به اين امساء سوگند
میفرمايد « ُه َو ْاْل ََّو ُل َو ْاْلخ ُر َوالظَّ ُ َ َ
میدهم  ،برای استجابت دعا اول صلوات بر پیغمرب و آل پیغمرب را خبواهی و آنگاه حاجت خود را مطرح کن و به
کسی که خدايی غری از او نیست به حاجتت میرسی ان شاءاهلل تبارک و تعالی!
بنابراين سوره مبارکه حديد و حشر بسیار معانی و مفاهیم بلندی در اوصاف اهلی دارد و سزاوار است که مومننی
در هر زمانی از تالوت قرآن بويژه اين سورهها و اين آيات غفلت نکنند.
خدايا به برکت اين آيات قلب و دل و وجود ما را نورانی بگردان!
پروردگارا مهه ما را در مسری عبوديت و بندگی و پیمودن راه تقوا ياری بفرما!
ِ
َحد ،صدق اهلل العلی العظیم»
َحد،اللَّهُ َّ
الص َم ُدََ ،لْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْدَ ،وََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
«بسم اهلل الرمحن الرحیم  ،قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ
پايان خطبه اول//

خطبه دوم:

ٍ
ٍ
الر ْمح ِن َّ ِ
ِ
احلم ُد للّ ِه ر ِّ ِ
الصالة والسالم علی سیّد النّبینی
ص ِّل َعلي ُحمَ َّمد َو ِآل ُحمَ َّمد ؛ بِ ْس ِم اللَّه َّ َ
ب الْ َعالَم َ
نی ّ
له َّم َ
اَلّ ُ
الرحی ِم َْ ْ
َ
ديقة الطّاهره سی ِ
حبیب إله العاملنی ابی القاسم املصطفی حممد و علَی علی ٍٍ امری املومننی و علی الص ِ
دة نساء
ٍّ
ّ
ّ
اجلنة أمجعنی و علی علیِ ب ِن احلسنی و ِ
العاملنی و علی احلسن واحلسنی سی َدی الشباب أهل ِ
حممد بن علی و جعف ِر
ّ
علی بن موسی و ِ
حممد بن علی و ِ
بن حممد و موسی بن جعفر و ِ
علی بن حممد و احلس ِن بن علی و احلجة القائم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لس ِ
ِِ
ک احلج ِه ب ِن احلسن صلَواتُ َ ِ
اع ِة َولیّاً َو
اعة َو فی ُک ِّل َس َ
ک علَیه و َعلی آبائه فی َهَه ا َّ َ
ََ َ
اَملنتظَر  .اللَّ ُه َّم ُک ْن ل َولیِّ َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ويال.
ک طَْوعاً َو ُتَُ َتعهُ فِ َیها طَ َ
ض َ
َحافظاً َو قَائداً َو نَاصراً َوَدل ًیال َو َعْیناً َح ََّّت تُ ْسکنَهُ أ َْر َ

صلوات...

ِ
َّ ِ
ند اللَّ ِه أَن تَ ُقولُوا َما َال
ين آَ َمنُوا َلَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َن* َك َُرب َم ْقتًا ِع َ
قال احلکیم فی کتابه الکرمی  {{ :يَا أَيد َها الَ َ

تَ ْف َعلُو َن}}

بار ديگر  ،خودم و مهه ی مشا برادران و خواهران را به تقوای اهلی  ،تأکید و سفارش دارم.
هفته ی گَشته توفیقی پیدا کردمی برای زيارت اعتاب مقدسه ی عراق ؛ شش امام معصوم و مظلوم را زيارت و در
عنی بیماری اين توفیق به دست آمد که حداقل يک زيارت جامعه به نیابت از طرف مهه ی منازگزاران مجعه ،
برادران و خواهران  ،هم در حرم امریاملومننی سالم اهلل علیه  ،هم در حرم ساالر شهیدان اباعبداهلل احلسنی.
تشکر میکنم از سرور عزيزمان  ،شیخ و پیش کسوت و بزرگمان  ،حاج آقای دارايی که هفته ی گَشته منازمجعه را
اقامه فرمودند  .و طبعاً اقامه ی منازمجعه ی ايشان سبب میشود که ما هم مراعات و مالحظه ی وقت و زمان را
بکنیم و طوالنی نشود مناز .خب خوب است  .يک آموزندگی اينگونه هم برای ما هست.

تشکر میکنم از صحبت های برادر عزيزمان جناب آقای دکرت دلشادی  ،رئیس حوزه هنری استان مازندران که قبل
از خطبه ها ايراد فرمودند.
اين آيه ی شريفه را که تالوت کردم  ،میخواهم اين را عرض کنم  ،اين بیان معروف  ،که اسالم به ذات خود ندارد
عیبی  ،هر عیب که هست  ،از مسلمانی ماست.
حقیقتاً برادران و خواهران  ،انقالب  ،قانون اساسی  ،امام  ،رهربی  ،نظام  ،مهچون اصل اسالم  ،به ذات خود

ندارد عیبی  ،هر عیب که هست  ،از مديرت اجرايی ماست  .يکی از اشکاالت جدی متأسفانه اين شده که از

روز اول پریوزی انقالب دولتی با حضور انقالبیون با انگیزه تشکیل نشد  .اولنی دولت کدام بود ؟ دولت مرحوم
بازرگان  .امیان مراتب دارد  .کما اينکه علم هم مراتب دارد  .انقالبی بودن هم مراتب دارد  .بازرگان انقالبی بود ،
اما درجه ی مقاومتش مثل امام نبود  ،بريده بود وسط راه  .کجا بريده بود ؟ وقتی که النه ی جاسوسی آمريکا را
جوان های انقالبی اشغال کرده بودند  ،او لرزيد  ،آمد از امام می خواست که امام حمکوم کند ،جوان ها بریون
بیايند  ،با عَرخواهی النه ی جاسوسی را حتويل آمريکا بدهند  .ولی به عکس  ،امام فرمود :انقالب دوم  .از
اشغال النه ی جاسوسی امام تعبری به انقالب دوم کرد  .خب او نتوانست ب َکشد  .باال بیايد  .انقالب نیاز دارد
به مديران انقالبی  ،مديران جهادی  ،مديران بسیجی  .ببینید  ،اين آيه را من خواندم  ،خیال نکنید که مثالً

مشکل امروز است  .پیغمرب خدا حجت حق  ،حضور داشت در جامعه  ،مردم حجت خدا را میديدند  ،اما
معَلک کم می آوردند  ،چگونه؟ ببینید آيه را نگاه کنید  :ای کسانی که امیان آورديد  ،چرا حرف میزنید و عمل
منیکنید؟ خیلی ساده معنای آيه اين است  .خدا رمحت کند ما در ساری استادی داشتیم مرحوم حاج سید رضا
سعادت  .راجع به يک قضیه ای يک کسی میگفت من میخواهم اينجور کنم  ،آجنور کنم  ،ما هم يک طلبه
بودمی آجنا نشسته بودمی پیش ايشان ؛ اين حرف مال پنجاه و چند سال قبل است  .ايشان برگشت و گفت :مرد
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َِلَ تَ ُقولُو َن َما َال
آن است که نگفت و بکرد ؛ يعنی اگر مردی برو عمل کن  .حاال اين {{ يَا أَيد َها الَ َ
ند اللَّ ِه أَن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن}} سنگنی است خشم اهلی  ،که چیزی بگويید که عمل
تَ ْف َعلُو َن* َك َُرب َم ْقتًا ِع َ
منیکنید .چرا اين آيه نازل شد  ،مجعی از مسلمنی يکوقت میگفتند ای کاش خداوند هبرتين اعمال را به ما معرفی
{{فضل اهلل اجملاهدين }} آيات
بکند  ،کدام عمل هبرت است  ،ما مهان عمل را اجنام بدهیم  ،آياتی نازل شد ،
ّ
در باره ی جماهدين بدر  ،در باره ی شهدای بدر  ،امیان  ،جهاد  ،به عنوان افضل اعمال معرفی شد  .اما

مفسرين گفتند که آياتی که درباره ی شهداء بدر نازل شد ،
رسیدند به جنگ اُ ُحد  ،عقب نشستند  .يا بعضی از ّ
{{ َوال تَقولوا لِ َمن يُقتَ ُل ِف َس ِ
بیل اللَّ ِه أَموات ۚ بَل أَحیاء َوٰل ِكن ال تَشعُرو َن}}  ،بعضی ها میگفتند که ما ديگر
بعد ها در جنگ ها استقامت تام و ُتام خواهیم داشت  ،ما مقام شهدا را فهمیدمی  ،شناختیم  ،استقامت
خواهیم کرد  .اما باز در عرصه ی عمل کم می آوردند  .وقتی که کم می آوردند  ،آيه نازل شد که {{ يَا أَيد َها
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َِلَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َن }}  .چرا میگويید و عمل منیکنید.
الَ َ
انتخابات  ،فرصت مبارکی است  ،حاال اين ايام ثبت نام برای رياست مجهوری يک قدری مهراه با بعضی از به
اصطالح مطالب جوک آمیز شده که چه جور آدم ها مریوند ثبت نام میکنند و گفته هم میشود که قانون نقص
دارد ؛ ببینید  ،قانونگَار گفته بود از میان رجال سیاسی  ،مَهبی  ،که دارای مديريت باشند و چه باشند  ،خب
ذهنیت ساَل و پاکی داشتند  ،خیال میکردند که افرادی که واقعاً توامنندی الزم را در خود احساس میکنند مثالً
مریوند اظهار حضور میکنند  .ولی کار االن به جايی رسید که ديروز گفتند يک جوان هجده ساله  ،آمده برای
رياست مجهوری ثبت نام کرد  ،يا متقابالً يک پریمرد هفتاد و نه ساله که در مرز هشتاد سالگی است  ،او هم

آمده مثالً ثبت نام بکند  .خیلی خب .حاال ثبت نام اشکالی ندارد  .درهرصورت شرايط را بايد دستگاه قانونی
بسنجد و کانديداها را مثالً مشخص بکند  .اما افرادی که میآيند  ،آيا تنها خودشان هستند  ،يا با آمدن افراد،

جرياناتی میخواهد رشد کند و باال بیايد ؟ ببینید  ،آدم ها در شرايط خمتلف گاهی خودشان را نشان میدهند.حاال

اين آدمی را که مقام معظم رهربی بر اساس مصلحت و حکمت و تدبری  ،مثالً فرمود که مشا ورود پیدا نکنید
خوب است  .بیانیه میدهد که چشم  .من ورود پیدا منیکنم  .بیانیه میدهد که از کسی هم محايت منیکنم.اما

پشت سر  ،هم اعالم محايت از کسی میکند و هم می آيد برای ورود در عرصه ی انتخابات ؛ اين فرصت ها
خوب است که آدم  ،آدم ها را بشناسد  .برای چه دارد می آيد ؟ آيا تشنه ی قدرت است؟ يا مشتاق خدمت .
اگر انسان اشتیاق به خدمت داشته باشد  ،که نبايد حرص بزند  .نبايد برای نتیجه ی انتخابات دعوا بکند  .فتنه
به پا کند  ،اگر واقعاً انگیزه ی خدمت به جامعه و مردم دارد  .خب من میخواستم خدمت کنم ولی به من رأی

ندادند  .حاال من شخصاً خودم را عرض میکنم که يک عنصر بسیار کوچک در میان مهه ی کسانی که کانديد
میشدند ؛ انتخابات جملس ششم ؛ مهنی که ديدم نتیجه را اعالم کردند  ،با يک فاصله ای  ،خیلی از دوستان

پیشنهاد میکردند که شکايت کنیم  ،پیگری بشومی  ،خدا میداند حتی يک مورد شکايت نکردم  .گفتم خیلی خب
 ،حاال مومننی  ،مردم گفتند که مشا نباش  ،خب نباش  ،چرا برومی باال دعوا کنیم و شکايت کنیم که آقا متهم کنیم
که خالف کردند  ،تقلب کردند  ،چه کردند  .نه خری  .حاالمنیخواهم خودستايی بکنم  .حرفم اين است که يک
وقتی است که آدم میتواند ُتکنی کند  ،حال يا اين ُتکنی را دارد  ،يا میخواهد به هر قیمتی که شده  ،من باشم .
االنه  ،تنها خود کانديداها نیستند  .کانديداها بیچاره ها يک اندازه ممکن است تالش بکنند  .اما يک عده ی
ديگری هستند که تالش میکنند که اگر اين کانديدا رأی بیاورد  ،ما باشیم ؛ ما در منصب و قدرت باشیم  .اين
ها واقعاً يک عبیسه ی سنگینی شد برای جامعه و برای مردم  .اما در هرصورت يک فرصتی است انتخابات ؛
انتخابات را بايد استقبال کرد ؛ هرکسی خدای نکرده به هردلیلی آزردگی دارد خیال نکند کنار کشیدن از

انتخابات کمک میکند باری حل آزردگی او  .نه خری  .تقدير اهلی شد سرنوشت کشور با حضور مردم و اراده ی
مردم و با رأی مردم رقم میخورد  .اگر آمدی به فرد مورد نظر و دخلواه خودت رأی دادی يک قدم به جلو
برداشتی ؛ اگر نیامدی ديگری به ديگری رأی میدهد و خالف نظر مشا مثالً پیش مریود  .در هرصورت چه در
انتخابات رياست مجهوری چه در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا  ،شرکت و حضور گسرتده بسیار

مؤثر است و واقعاً کمک میکند برای هببود اوضاع به خواست خدا در آينده  .من دو سه تا مطلب حملی دارمی
برای اينکه وقت طوالنی نشود عرض کنم.

هفته ی گَشته به مناسبت سالروز والدت امریاملومننی سالم اهلل علیه  ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان ما
قائم شهر  ،درمانگاه کوچکی که داشتند  ،حبمد اهلل بناء بزرگرتی را احداث کردند  ،در چهار طبقه ی باال  ،يک

طبقه ی پاينی هم برای راديولوژی ؛ مجعاً میشود پنج طبقه  ،ولی االن دو طبقه آماده ی هبره برداری شده ؛ اعتبار
دولتی خاصی نبود  ،از صرفه جويی هايی که سپاه اجنام داد کار را به اينجا رساندند  .و اين درمانگاه در مرکز

شهر است  .مومننی  ،خانواده ها ؛ اگر از حمل ثلثیه ها کمک بکنید  ،االن برای لوازم  ،برای ابزار نیاز دارند .
میتوانید برويد بپرسید چه میخواهند ؛ به اندازه ی توان خودتان يک وسیله ای را که برای بیمار  ،برای نیازمند
کمک خواهد بود  ،قطعاً ِ
مرضی خاطر حضرت حق خواهد بود  .مصداق بارز خریات مطلقه هست  .و

اعتبارات دولتی هم به نظر منریسد که فراهم بشود که بقیه ی نیازمندی ها تأمنی بشود  .سزاوار است که مومننی و

خریين با مهکاری خودشان مهت کنند  .خب اين درمانگاه در مرکز شهر است  .انتفاعی نیست .
خانواده ها و ّ
واقعاً خدمت مهه ی خانواده ها خواهد بود  ،چه بسیجی و چه غری بسیجی  .در خدمت مهگان است  .لَا
سزاوار است که مومننی به اندازه ی توان خودشان يک يادگاری بگَارند آجنا  .برای خودشان يا برای اموات

خودشان  .مسأله ی ديگر  ،هفته ای را که پیش رو دارمی  ،به خواست خدای رمحان در اين شهرستان  ،کالس
هايی برگزار میشود با حضور استاد ابوالفضل هبرام پور .حقیقتاً انسان وارسته و حتصیلکرده ايست  .هم مطالب

گفتاری او  ،و نوشتاری او  .بسیار مفید است  ،سزاوار است من تشکر جدی داشته باشم  ،ج ّداً عرض میکنم

 ،واقعاً  ،سرور عزيزمان جناب حاج آقای عظیمی  ،بسیار زمحت میکشند در عرصه ی امورات فرهنگی و مَهبی

 ،تشکیل کالس ها و فرصت هايی را فراهم میسازند  ،واقعاً حیف است که آدم از اين فرصت ها استفاده نکند .

خب مستحضريد که تشکیل اين کالس ها و آوردن اساتید  ،هزينه هايی هم دارد ؛ يک مبلغ بسیار ناچیزی هم به

عنوان تأمنی هزينه درنظر گرفته شده است  .خب ايشان اعتبار خاصی از جايی ندارد  .از مهنی خریات مومننی
دارد اداره میکند اين مرکز فرهنگی و مَهبی را  ،زمان هم از سی و يک فروردين  ،لغايت پنج ارديبهشت است.
در هرصورت يک فرصت بسیار مبارکی است به نظر من حضور اين استاد در اين شهرستان و تشکیل کالس و ان
شاءاهلل دوستان استفاده میکنند.
راجع به آسیب های فرهنگی که واقعاً در ابعاد خمتلف دمشنان از بریون دارند پمپاژ میکنند  ،متأسفانه گاهی در

درون هم میبینیم  ،گاهی عناصر بیمار دل گويا احساس میکنند فرصت دارند پیدا میکنند  .مشکل جامعه ی ما

مشکل فرهنگی و مشکل اقتصادی است .هردو را مقام معظم رهربی در ديدار های گوناگون مورد تأکید قرار
داد .نفوذ عوامل بیگانه تا کجاها سرايت میکند  .ديدم در يکی از خربها  ،که در يکی از شهرهای استان
مازندران  .نه قائم شهر و نه اين اطراف  ،رئیس آموزش و پرورش  ،تشويق میکند  ،ترغیب میکند تشکیل

کنسرهتای موسیقی را در داخل مدارس  .بعد از خود فرهنگیان که به او اعرتاض میکنند که موسیقی زنده و غری
جماز و مناسب فضای مدرسه نیست و مناسب دانش آموزان نیست  ،او در پاسخ ،جرأت میکند و میگويد در
برابر فرهنگی و دانش آموز اين پاسخ را بدهد  :امروز صلوات جواب منیدهد  ،کسانی که در مرامسات و خانواده
ها مسابقه ی صلوات میگَارند  ،بچه هايشان بیشرت به اعتیاد و مواد کشیده میشوند ؛ چه حرف سخیف و
زشتی  .البته مطمئنم مديرکل آموزش و پرورش  ،انسان وارسته ای است  .سید بزرگواری است  .حتماً برخورد

خواهد کرد با اينگونه منطق و افراد  .صلواتی که اْلن در خطبه ی اول شنیده بوديد که آن آدم گفته بود که پیغمرب

چیزی را که خمصوصاً به امریاملومننی آموزش داد  ،گفت آن را به من بگو  .امریاملومننی فرمود که بله  ،پیغمرب از

طرف جربئیل شش تا آيه از سوره ی حديد  ،چهارتا آيه از سوره ی حشر  ،خوان و سر آخر خدا را به پیغمرب و
آل پیغمرب درود و صلوات بگو  ،آنگاه حاجت خود را خبواه  .و باالتر خود آيه ی قرآن  {{ ،إِ َّن
ِ
َّ
صلدوا َعلَْی ِه َو َسلِّ ُموا تَ ْسلیماً}}  .آنوقت در فضای آموزش و
صلدو َن َعلَى النِ ِّ
َين َآمنُوا َ
اللَّهَ َو َمالئ َكتَهُ يُ َ
َِّب يا أَيد َها ال َ

پرورش کسی بیايد و بگويد که امروز صلوات جواب منیدهد  .خب اين حکايت از يک َرَوندی دارد میکند  .از

يک خزندگی  ،خزندگی در جامعه در بُعد فرهنگی  .که بايد هوشیار باشیم.
خدا رمحت کند مرحوم سروعلی  ،مرد بزرگ  .اين شعر مال او است:
ای شیعه  ،به قلب خود بده آب حیات
ب واليت علی و آلش
با ُح ّ

منور دل خود زين کلمات
بنمای ّ
بر خواجه ی لوالک ««حممد»» صلوات

حواله کردن مشکالت کشور به سر ديگران و يا وعده دادن و نويد دادن...
جناب جهانگریی هفته ی گَشته در جلسه ی ستاد اقتصاد مقاومتی فرمود که سال  ، 2931يعنی سال اول
دولت  ،اقتصاد کشور مشعشع نبود که شاخص ها سقوط کرده باشند  .بله  ،اما وعده داده بوديد که مشکالت را
حل کنید و تدبری کنید .در ادامه میگويد که :اجرای اقتصاد مقاومتی فقط برعهده ی دولت نیست  .قرار نیست
عده ای فقط پرسشگر و عده ای مهواره پاسخگو باشند  .نه  ،مهه بايد دست به دست هم بدهند ؛ اما برنامه
ريزی را بايد دولت اجنام بدهد  .و با تأسف شديد ؛ شنیدمی در خربها بود که  ،قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه ی کشور که مصوب جملس شورای اسالمی است  ،به تأيید شورای نگهبان رسیده و از طرف رئیس جملس
به رئیس مجهور ابالغ میشود  ،طبق قانون هم  ،ظرف پنج روز بايد رئیس مجهور به دستگاه های اجرايی ابالغ

بکند  ،اما دولت از ابالغ اين مصوبه استنکاف میکند  .آنوقت رئیس جملس می آيد فقط از طريق روزنامه ی
رمسی اعالم میکند  .مهنی اشکال در دولت قبلی هم بود  .آجنا رئیس جملس  ،قرص و حمکم تر چند تا نامه نوشته
بود و مصاحبه کرده بود و سر و صدا کرده بود  .ببینید  ،خدا منی آمرزد انسان را که خالف را از يکی شیون
بکند و از ديگری اغماض بکند  .خدا منی آمرزد انسان را که خوبی را از يکی تعريف بکند  ،و از ديگری کتمان
بکند  .نه  .مومن بايد خوبی را خوب ببیند و بدی را هم بد ببیند .هرکه خوب کرده او را تشويق بکند  ،هرکه بد
ِ
ِ
ِ
ِ
ک َِِْن ِزلٍَة َس َو ٍاء»».اين فرمان
کرده گله بکند و انتقاد بکند و تَکر بدهدَ «« .و َال يَ ُکونَ َّن الْ ُم ْحس ُن َو الْ ُمسی ءُ عْن َد َ
امریاملومننی موالی متقیان است  .مقام معظم رهربی در ديدار نوروزی که با فرماندهان نریوهای مسلّح داشت ،
فرموده بود  :برنامه ی دمشن القاء احساس منیشود  ،منیتوانیم  ،است  .يعنی ما منیتوانیم پیش بربمی  ،بايد برومی
مَاکره کنیم  ،بايد برومی بسازمی  ،فرموده بود که نریوهای مسلّح بايد با توکل به خدا و اعتماد به نفس  ،روز به
روز توانايی ها و ظرفیت های خود را افزايش بدهند  .بعد يک مطلبی که واقعاً آزاردهنده بود و متأسفانه جای گله
دارد  .که وزير اطالعات بیايد بفرمايد دولت از ابتدا با دستگریی مديران کنال های تلگرامی خمالف بوده و هست

 .نظر دولت اين است که اين مسأله به شکل مساملت آمیز حل بشود  .خب يعنی چه  .يا بايد بگويید اينها بی
گناهند  .يا متخلف  .اگر متخلفند  ،چه فرقی میکند مديران کاناهلای تلگرامی که مثالً رفاقت و وابستگی داشته
باشند با بعضی از از دستگاه ها يا نه  ،يک آدم معمولی باشند  .متخلف بايد در هر جايگاهی که باشد تنبیه

بشود  .اگر با اين روحیه پیش رفتیم جامعه را به صالح و سداد میربمی  .اما اگر خواستیم دوستان را در عنی ختلف
حفظ کنیم و ديگران را به قانون بسپارمی  ،نعوذباهلل ؛ امام و قانون اساسی چننی وعده ای به مردم نداده
بودند.وعده ی اجرای قسط و حق و عدل در جامعه  .اجرای قانون برای مهگان  .چه برای پارتی داران  ،و چه
برای آدم های معمولی ؛ آن میشود اسالم ناب حممدی.
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