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 باهلل العلی العظیم حسبنا اهلل و نعم الوکیل نعم املولی و نعم النصری احلمد هلل رب العاملنی

الصلوة و السالم علی سید النبیّنی حبیب اله العاملنی ابالقاسم املصطفی حممد (ص) و علی عرتته و

اهل بیته الذین اذهب اهلل عنهم الرجس و طهرهم تطهریا .قال احلکیم فی کتابه الکرمی بسم اهلل الرمحن
ظل خَّمدود  /و
الرحیم «واصحاب الیَمنی ما اصحاب الیمنی  /فی سد ٍر خَّمضود  /و طَ ٍ
لح َمنضود  /و ٍّ
ٍ
مآء خمسکوب  /و فاکهة کثریة  /ال مقطوعة و ال َّمنوعة /و ُفر ٍش مرفوعة  /انا أنشأناه خن إنشآءً /
االولنی و ثلّة من االخرین» متامی این آیات
فجعلناه خن أبکاراً  /عُرباً أتراباً  /ألصحاب الیمنی  /ثلّة من ّ
مربوط به اصحاب مینی است .آهنایی که نامه به دست راستشان داده میشود .امیدوارمی که خدای
رمحان من و مشا منازگزاران را مهنی توفیق عطا کند که با روسفیدی نامه را به دست راست ما دهند که
عالمکت پریوزی در امتحان بزرگ دعاست پروردگارا در این مظنه استجابت دعا مهه ما را مشمول

رمحت رضوان و غفران بی پایان خود قرار بده ،د عاهامیان را مستجاب بگردان ،بیماران منظور شفای
عاجل عنایت بفرما ،گذشتگامنان را غریق رحت بگردان ،نریوهای مسلح مجهوری اسالمی ایران ،بر
عزت و اقتدارشان بیافزای ،رهرب معظم انقالب را طول عمر و دوام صحت عنایت بفرما ،به برکت
صلوات بر حممد و آل حممد (ص).
هفته گذشته هم راجع به اصحاب مینی مطالبی به عرض رسید در ادامه و برای تکمیل این قسمت از
ِ
درختان سدر و
آیات مربوط به اصحاب مینی عرض میکنم .اینکه چه روزگار خوشی دارند.در سایه
درختان پر برکت موز .خدای رمحان دو درخت را در کنار هم ذکر کرد یکی ریز برگ و یکی درشت
ظل خَّمدود» در سایه گسرتده و پایدار هبشتی .یعنی
برگ که میوههایش انباشته و روی هم چیده« .و ٍّ
چه؟ این یک اصل را فراموش نکنیم که دنیا تغیری و حتول دارد ،خورشید طلوع و غروب میکند،

انسان گاهی سامل است و گاهی بیمار ،گاهی جوان است و گاهی میانسال و گاهی پری است ولی
در آخرت مهچنی چیزی نیست و حالت یکنواخت جاودانگی پیدا میدر یک حدیث طوالنی که
حکایت اهل هبشت را دارد یک خبشش میفرماید «:یَزور بعضهم بعضاً» اهل هبشت به دیدار

ظل خَّمدود» در
مهدیگر میروند «و یتنعمون فی جناهتن» متنعم هستند در باغستاهنای هبشتی« ،فی ٍّ
الشمس و اطیب من ذلک» بنی طلوع فجر و
سایه گسرتده «فی مثل ما بنی طلوع الفجر الی طلوع ّ
طلوع مشس هم هوا روشن است و هم تابش آفتاب را ندارمی یعنی دلنشنی است ،االن که افتاب

میتابد اگر در مقابلش مبدت ده دقیقه تا یک ربع بنشینی اذیت میشوی و بیشرت منیتوانی طاقت

بیاوری ولی آن سایه گسرتده دلنشنی و روح نواز شبیه به بنی الطلوعنی است .بعد هم فرمود «و ٍ
مآء
مسکوب» ِ
آب ریزان .آب اگر جایی راکد شود متعفن میشود ،وقتی جریان داشته باشد مهیشه با
طراوت است ،بعضی از مفسرین هم فرمودند :آبشارها .حاال چه از باال به پاینی به صورت آبشار
آب در حرکت و ِ
باشد و چه در سطح زمنی جریان داشته باشد «ماء مسکوب» ِ
آب جاری که هم
چشم نواز است و هم دلنشینو «و فاکهة کثریة» میوه فراوان «ال مقطوعة و ال َّمنوعة» در دنیا میوه
فصل دارد و فصلش که متام شد دیگر آن میوه متام میشود و اگر خبواهی نگه بداری زود هم فاسد

میشود،اگر در سردخانه هم که نگه بدارند آن طراوت و شادابی را ندارد .ولی در هبشت میوه فراوان
و مهیشه هم تازه ،نه متام میشود و نه استفاده ازآن منعی دارد .در دنیا گاهی دچار سرماخوردگی
میشومی و به ما میگویند خربزه و انگور و  ..خنور ،این میشود َّمنوعه .میوه هست اما از خوردنش
منع میشومی .اگر خبورمی اذیت میشومی .اما در هبشت این چیزها وجود ندارد « .و ُفر ٍش مرفوعة »

کلمه «فُ ُرش» مج ِع فرش است  .به چیزی گفته میشود که آن را میگسرتانند و رویش میخوابند اما

از مهنی کلمه تعبری کنایه ای برای مهسران بکار برده میشود .هم خوابگانی با مجال و واالقدر .حاال
این مهخوابگان مهسر ِان دنیای مومننی هستند یا نه حوریه هستند .این ها را دیگر خدا میداند .برخی
از مفسرین فرمودند مهنی مهسران دنیا را که آیه بعد میفرما ید « انا أنشأناه خن إنشآءً» یک خلقت

جدید میآفرینیم آنان را ،یعنی مردند و جمددا آهنا را میآفرینیم .بعضی از مفسرین هم فرمودند حوریه
های هبشتی اند .حقیقت امر را خدا میداند اما یک چیزی قطعی است و آن این است که اهل
هبشت هم خوابگانی با مجال و با قدر پیدا میکنند که این «فُ ُرش» بعنوان کنایه در مورد مهسر بکار

میرود « .انا أنشأناه خن إنشآءً » به حنو خاصی میآفرینیم آنان را .این آفرینش خاص َّمکن است هم

برای مهسران دنیایی آدم باشد و هم برای مهسران هبشتی « .فجعلناه خن أبکاراً » این مهسران بر خالفی
دنیا ،تغیری حالت پیدا منیکنند .گفتیم که دنیا حتوالت َّمتلفی دارد ،ولی مهسر ِان آخرت در یک
حالت یکنواختیهستند و مهیشه بکر هستند « .عُرباً أتراباً » «عُُرب» مجعی « َعروبه» زن که نسبت به

مهسر خود با حمبت باشد و غریت داشته باشد و پاکدامن باشد از او تعبری میشود به «عُُرب».
«اتراب» مجع «تِرب» به معنای هم تراز است .در دنیا گاهی زن و شوهر خیلی تفاوت پیدا میکنند
از نظر سنی ،رفتاری ،اخالقی و ..در دنیا این تفاوهتا وجود دارد ولی در قیامت نه .هم «عُُرب»

هستند و هم «اَتراب» .هم مهیشه «ابکار» هستند و مهیشه مثل و مانند هم « .ألصحاب الیمنی »
آهنا برای اصحابی که نامه به دست راستشان داده شده و نامه آهنا با برکت است و ُمین و خوشی

االولنی » کلمه «ثلّه» در لغت قطعه ای از پشم فشرده مثل مند
برای صاحب نامه دارد « .ثلّة من ّ

است ولی در اصطالح گروه ،دسته و مجعیت گفته میشود .مجعی از امم پیشنی «و ثلّة من االخرین»

و مجعی از ِ
امتان پیغمرب خامت حممد مصطفی (ص) و البته احتمالی هم بعضی از مفسرین داده اند که
نی دست ِ
مجعی از اصحاب رسول گرامی اسالم از مومن ِ
اول اسالم و مجعی هم از مومننی دوره
آخرالزمان  .حاال چه مربوط به امم پیشنی باشد و چه مربوط به اصحاب رسول خدا باشد مهیشه در
طول تاریخ این دو دسته کنار هم وجود داشتند و وجود دارند و خدا کند که ما از اصحاب مینی
باشیم و «ثلة من االخرین» درباره ما صدق کند ان شاءاهلل .که خدای رمحان ظهور ولیاش را نزدیک
بگرداند ان شاءاهلل .پروردگارا میخاوهیم تو را بنده باشیم و بندگی کنیم .میخواهیم تقوا پیشه کنیم
اما اگر مشکل دارمی و وسوسه نفسانی و ابلیسی مانع کار ماست خدایا خودت موانع را از پیش پای
ما بردار و ما را در پیمودن راه تقوا و پرهیزکاری یاری و مدد بفرما.
{{بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛اذا زلزلت االرض زلزاهلا ؛ و اخرحت الرض اثقاهلا؛ و قال االنسان
یومئذ حت ّدث اخبارها؛بأن ربک اوحی هلا؛ ٍ
ماهلا؛ ٍ
یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لریو اعماهلم؛فمن یعمل مثقال
ّ
ذرة خریاً یره ؛ و من یعمل مثقال ذرة شراً یره؛ صدق اهلل العلی العظیم}}
پایان خطبه اول//

خطبه دوم:
ِ
ِ
احلم ُد للّ ِه ر ِّ ِ
ِ
الصالة والسالم
ب الْ َعالَم َ
نی ّ
صل علی حممد و آل حممد ؛ ب ْس ِم اللخه الخر ْمحَ ِن الخرحی ِم َْ ْ
َ
اللهم ّ
علی امری املومننی و علی
علی سیّد النّبینی حبیب إله العاملنی ابی القاسم املصطفی حممد و علَی ٍّ
دیقة الطّاهره سیدةِ نساء العاملنی و علی احلسن واحلسنی سی َدی الشباب أهل ِ
الص ِ
اجلنة أمجعنی و
ّ
ّ
ّ
علی علیِ ب ِن احلسنی و ِ
حممد بن علی و جعف ِر بن حممد و موسی بن جعفر و ِ
علی بن موسی و
َ
ِ
ک احلُ َج ِه ب ِن
حممد بن علی و عل ِی بن حممد و احلس ِن بن علی و احلجة القائم اَملنتظَر  .اللخ ُه خم ُک ْن لَِولِیِّ َ

ک علَ ِیه و علی آبائِِه فِی ه ِذهِ ال خساع ِة و فِی ُک ِّل ساع ِة ولِیاً و حافِظاً و قَائِداً و نَ ِ
اصراً
صلَواتُ َ
َ
َ
احلَ َسن َ
َ
َ َ َّ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ویال.
ک طَْوعاً َو ُمتَ َتعهُ فِ َیها طَ َ
ض َ
َوَدل ًیال َو َعْیناً َح خَّت تُ ْسکنَهُ أ َْر َ
صلوات...
ِ
{{و من
قال احلکیم فی کتابه الکرمی {{ :ان تَتخقوااهلل جیعل لکم فرقانا}} ؛ و قال فی موض ٍع َ
آخر َ :
یَت ِخق اهلل جیعل له َّمرجا }}.؛ مومننی  ،تقوای اهلی  ،نه تنها برای جهان بعد از مرگ موجب جنات
انسان می شود  ،بلکه در مهنی عامل هم تقوای اهلی موجب برون رفت از خیلی از گرفتاری ها می

گردد که هر که مالحظه ی خدا را داشته باشد و شرم از خدا داشته باشد  ،خداوند برای او راهی
برای برون رفت قرار میدهد .برون رفت از چه؟  ،از امریاملومننی سالم اهلل علیه نقل شده که فرمود:
ََّمرجاَ ِمن ِ
الف ََت ؛ برون رفت از فتنه ها ؛ فتنه ها مهیشه بود ؛ خیلی کوتاه عرض کنم  ،یک نامه ی
َ
امریاملومننی سالم اهلل علیه برای مردم کوفه را ؛ بعد از آن که امریاملومننی با اصرار و پافشاری با
امریاملومننی بیعت کردند  ،و چون این مردم به وصیت پیغمرب از مهان خنست عمل نکرده بودند ،
حضرت صرحیاً در نامه ای به مردم کوفه فرموده بود که من را رها کنید  ،بروید به سراغ دیگری ؛ که

در این قسمت  ،بال نسبت َّمکن است یک انسان کج فهم بی بصریت این را صرفاً ببیند از این بیان
که  :خود علی فرمود که من را رها کنید و بروید به سراغ دیگری  ،و مشا می گویید علی وصی بال

فصل پیغمرب بود؟!  ،دیگر فکر آن نکته را منیکند که چون وصیت پیغمرب را نادیده گرفته بودند و
زمنی زدند و حاال می خواهند طبق روال دنیایی  ،با اولی  ،سپس دومی  ،سپس سومی بیعت کردند
 ،حاال که به سراغ امریاملومننی علی«ع» آمدند  ،خب حضرت فرمود من را رها کنید  ،بروید به سراغ
دیگری  ،که مردم اینجا اصرار کردند برای این بیعت.
یک قسمت از مذاکرات  41خرداد  4631جملس خربگان  ،یعنی روز بعد از فوت امام راحل که بی
بی سی  ،آن را پخش کرد  ،با این هدف از جانب خودشان که اول خود مقام معظم رهربی در این
جلسه میگفت که خری  ،و من برای این کار سزاوار نیستم و دیگران سزاوارترند و بروید به سراغ

دیگران و دوم اینکه آجنا گفته شد این تصمیم موقت است  .عدو شود سبب خری اگر خدا خواهد ؛
حاال که یک خبش ناقص را دمشن پخش کرد  ،اگر متام آن جلسه را بیاورد صدا و سیمای مجهوری
اسالمی پخش کند  ،آن وقت ببینید چه زیبا و در اثبات حقانیت مقام معظم رهربی رقم خورده این
جلسه  .غربی ها برای رسیدن به پست و مقام  ،به هر حیله ای متوصل میشوند  ،که دروغ و هتمت
بزنند و پول خرج کنند و فریب افکار عمومی داشته باشند و جنگ روانی اجیاد کنند ؛ که متأسفانه
اخریاً و بعضاً سرایت هم کرده به جامعه ی ما .حاال این نکته که این فیلم چرا در اختیار بی بی سی
قرار گرفت تا بی بی سی پخش کند در فضای جمازی ؟ این مهان سند است برای اینکه مقام معظم

رهربی می فرمود مراقب باشید برای نفوذ دمشن  .و این سند است که دمشن نفوذ کرده ؛ خواه ناخواه
از ناحیه ی کسانی که دسرتسی به این َّمزن و اسناد داشتند  ،این فیلم در اختیار آهنا قرار گرفت.
حاال من آن نامه ی امری املومننی را عرض کنم تا این مطلب را هم به تفصیل بیان کنم ؛ بعد از آن که
با اصرار مردم ،امری املومننی می فرمود که مرا رها کنید و بروید به سراغ دیگری ؛ بعد هم اصرار زیاد
یت َحبلَها علی غا ِرِهبا .یعنی پافشاری مردم
احلجة َألل َق ُ
کردند  ،حضرت بعدها می فرمود :لوال قیام ّ

دیگر بر من امتام حجت کرد  .چاره ای نداشتم به جز پذیرفَت  ،لذا پذیرفتم  .با اصرار با امریاملومننی

بیعت کردند  .ولی به سرعت رفتند دنبال عهد شکنی و بیعت شکنی.عایشه را سوار شرت کردند  ،به
مست بصره حرکت کردند  ،بصره را تصرف کنند و بعد  ،از بصره به مست کوفه ؛ جمدداً از بصره و
کل عراق به مست مدینه بیایند  .این سناریوی اینها بود  .اینها که رفته بودند بصره  ،خب
کوفه و ّ

امریاملومننی آماده میشد برای حرکت به مست بصره و برای سرکوبی شورشیان ؛ خرب در کوفه منتشر

شد  .نفوذ دمشن اینجاست که ابوموسی اشعری یک روز در مسجد کوفه برای مردم خطبه خواند  ،به
مردم گفت که اآلن یک فتنه ای در راه است  .در چننی شرایطی  ،آدم خوابیده باشد  ،هبرت است از
این که بیدار باشد ؛ آدم اگر بیدار باشد  ،هبرت است از اینکه نشسته باشد ؛ اگر نشسته است هبرت
است از اینکه ایستاده باشد  .اگر ایستاده است  ،بایستد  ،هبرت است از اینکه سوار شود و حرکت
کند  .بعد هم خیلی صریح و روشن گفت که مششریها را غالف کنید  .نوک نیزه ها را بشکنید .

مظلومانی که به مشا پناه آوردند را پناه بدهید تا ببینیم چه اتفاقی می افتد ؛ کار سامان پیدا کند ؛
یعنی ای مردم کوفه  ،مشا خودتان را کنار بکشید  ،حاال اینها با هم درگری شدند ببینیم چه کار
میکنند.این خرب به امری املومننی سالم اهلل علیه رسید  .امریاملومننی یک نامه ی کوتاه نوشت برای مردم
عمار یاسر قرار داد و اینها را فرستاد به
کوفه  ،نامه را در اختیار فرزندش امام حسن جمتبی با مهراهی ّ
ت ِم ْن َحیِّي َه َذا
مست کوفه  .مَت نامه این است :خطاب به مردم کوفه ؛ بعد از محد هلل  :فَِإ ِِّّن َخَر ْج ُ
؛إما ظاملاً َو ّإما مظلوما  .احنصار عقلی ،
 ،بدانید که من از قبیله ام  ،از حمله ام از شهرم حرکت کردم ّ
چقدر خودش را پاینی می آورد  .منیگوید ای مردم آهنا بر باطلند و من بر حق هستم  .میگوید حاال
مشا حتماً یک عده َّمکن است احتمال بدهد من ظامل هستم و یک عده هم احتمال بدهد که من
مظلومم .و إِ خما ب ِ
اغیاً َو إِ خما َمْبغِیّاً َعلَْی ِه .من دارم طغیان میکنم یا دیگران علیه من دارند طغیان میکنند .
َ َ
َو إِ ِِّّن أُذَ ِّك ُر اللخهَ َم ْن بَلَغَهُ كِتَ ِاب  .من مشا را به خدا می سپارم  .خدا را به یادتان می آورم  .هرکه نامه
ت
ی من به او رسیده  ،لَ ّما نَ َفَر یَن ُفر .مگر هر یک از مشاها مردم کوفه حرکت کنید إلَ خی  .فَإِ ْن ُكْن ُ
ِ
َعانَِن .حرکت کنید بیایید در جریان قرار بگریید ببینید  ،اگر تشخیص دادید من دارم درست
ُْحمسناً أ َ
عمل میکنم وظیفه دارید من را یاری کنید  .اگر تشخیص دادید من دارم بد عمل میکنم وظیفه دارید
من را باز بدارید  .جلوتر هم رسول خدا در یک بیانی فرمود  :برادر دینی ات را یاری کن  ،چه ظامل
باشد  ،چه مظلوم  ،یکی پرسید یا رسول اهلل  ،مظلوم است یاری اش میکنیم طبعاً  .ظامل است

چگونه یاری اش کنیم؟ حضرت فرمود بله  ،اگر ظامل است  ،یاری اش کنید او را از ظلم باز بدارید .

اگر ظامل را از ظلم باز داشتی  ،کمک و خدمت کردی به او .حاال اینجا هم امریاملومننی به مردم
کوفه میگوید :کنار کشیدن و به من چه و احساس مسئولیت نکردن شأن مومن نیست و کار درستی
نیست  .باید حضور پیدا کنید و ببینید  ،اگر بد عمل میکنم مرا مالمت کنید  .اگر درست عمل
میکنم مرا یاری کنید .
دلیل پخش کردن این فیلم  ،خب اوالً اینها سرخورده شدند  ،برای خاطر اینکه خیلی تدارک دیده
بودند  .در کالم مقام معظم رهربی شنیدید که فرموده بود اینها تصمیم سنگینی داشتند و سرمایه

گذاری هم کرده بودند  . ،مقام معظم رهربی در دیدار با خانواده های شهدا فرمود :دمشنان ایران هم
پیمان شدند تا برای نظام اسالمی مشکل اجیاد کنند  .این قضایا سازمان دهی شده وبد و در شکل
گریی آن  ،یک مثلث که سه قسمت داشت  ،یک رأس آمریکا و صهیونیست ها طراحی را اجنام
دادند  .رأس دوم دولت های پولدار خلیج فارس که تأمنی مالی کردند ؛ رأس سوم پادوها  ،مهان
سازماهنای آدم کش منافقنی و داعشی ها و سلطنت طلب ها و امثاهلم که در خدمت استکبار مهیشه
عمل میکنند  .خب در چننی شرایطی اینها بسیار امیدوار بودند پیش بربند  .اما هب سرعت در پی
بصریت ملت و هشیاری مردم برچیده شد بساطشان  .خود مقام معظم رهربی فرموده بود که من
تشکر یکنم از مردم  .نه یک بار  ،هزار بار  .چرا؟ برای خاطر اینکه اینهمه راهپیمایی ها قبل از آن
بود که مقام معظم رهربی لب باز کند و مسائل را تبینی کند  .یعنی قبل از آن که مقام معظم رهربی
خبواهد از مردم حضور در صحنه را  ،مردم حضور پیدا کردند  .این خیلی مهم بود و برای دمشن هم
خیلی شکننده بود  .خب اینها شکست خوردند رد این سناریو  ،آمدند به قول خودشان یک ضربه و
لطمه بزنند ؛ که چه؟ که فیلم را که ناقص  ،و نه کامل پخش کردند ،میخواستند دو نکته را به مردم
القا کنند که خود آقا می فرمود که من برای این کار مناسب نیستم  ،دیگران سزاوار ترند  ،و دو این
که این تصمیم گریی موقت بود  .پاسخ اینکه این تصمیم گریی موقت بود این است که در قانون
اساسی ما بار اول در سال  81که نوشته شده  ،پیشبینی برای انتخاب رهرب این قید را داشت  ،که
از میان مراجع تقلید  ،یک کسی برای رهربی انتخاب بشود  .اما مرحوم امام بعد ها فرمود که من از
اول راضی به این قید نبودم  ،ولی چون آقایان گفتند  ،من هم سکوت کردم .مرحوم امام خرداد 31
فوت شده بودند  ،و در تاریخ اردیبهشت ماه  ، 4631مرحوم امام زنده بودند  ،در مهنی اردیبهشت
ماه امام نامه ای نوشت برای رئیس جملس خربگان  ،مرحوم آیت اهلل مشکینی ؛ در آن نامه تأکید کرد
برای رهربی قید مرجعیت منی خواهد ؛ جمتهد عادل کفایت میکند ؛ و خیلی هم روشن بود و خدا
میداند قبل از آنی که امام این مجله را بگوید  ،واهلل و باهلل ما می فهمیدمی که مرجعیت تقلید عالوه بر
شرط های عمومی  ،دو شرط ختصصی دارد که اول ِعلمیت در ح ّد اجتهاد و دوم عدالت است .

اما برای رهرب  ،عالوه بر این دو شرط  ،شرایط دیگری مضاف بر اینهاست نظری اینکه شجاع باشد ،
مدیر باشد  ،مدبر باشد  ،آگاه به مسائل زمان باشد و سیاست خارجی و سیاست داخلی را درست
درک کند .امام در آن نامه به رئیس جملس خربگان مرحوم آیت اهلل مشکینی فرموده بودند که قید
مرجعیت در بازنگری قانون اساسی برداشته شود  .قانون اساسی بازنگری شد  ،ولی باید به رأی مردم
و مهه پرسی و رفراندوم گذاشه شود  .رأی گریی کی شده است؟ داخل مرداد ماه 4631
رفراندوم برگزار شد  ،ولی جلوتر امام فوت شده بود  .آن حلظه ای که امام فوت شده بود  ،قانون
اساسی قبلی حاکم بود  .و قانون اساسی قبلی قید مرجعیت داشت  .خب در آن جلسه اول حبث
شورای مرجعیت شد و موافق و َّمالف صحبت کردند و به رأی گذاشتند  ،شورا رأی نیاورد  .بنا شد
متعنی باشد .مرحوم آیت اهلل گلپایگانی رمحت اهلل علیه زنده بود.اسم ایشان مطرح شد که ایشان
فرد ّ
رهرب باشند  .یک نفر هم صحبت کرد  .بعد به رأی گذاشته شد  41 ،رأی آورد  .رأی به اندازه

کافی نشد  .خربگان هشتاد نفر بودند و دوسوم خربگان می بایست طبق قانون اساسی رأی موافق
بدهند  .پشت سر  ،نام مقام معظم رهربی مطرح شد  ،هیچکسی به عنوان َّمالف حاضر نشد
صحبت کند  .خود ایشان فقط فرمود که من با این نظر مشا َّمالفم  ،اجازه دهید من صحبت کنم .
مهه فریاد زده بودند که  :نه  ،نیازی نیست که مشا صحبت کنید  .اینجا مهان قانون اساسی قبلی
حاکم بود که قید مرجعیت داشت  .لذا اینجا گفتند که این رهربی موقت باشد 3 .مرداد  4631مهه
پرسی اتفاق افتاد  ،رمسیت پیدا کرد قانون اساسی اصالح شده  48 .مرداد  4631یعنی نُه روز بعد

از این مهه پرسی ،اجالس فوق العاده خربگان تشکیل شد  ،و به اتفاق آراء جمدداً رأی دادند برای

رهربی ؛ معاندین خباثت کردند و جلسه اول را که قید موقت عنوان شده بود پخش کردند و سند قرار
دادند برای خودشان  ،ولی جلسه ی دوم در  48مرداد  4631را که برای مهیشه جملس خربگان رأی
داد به رهربی مقام معظم رهربی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای  ،پخش نکردند  .توضیح
ندادند.در رأی خربگان آمده و در مشروح مذاکرات ثبت شده و سندش موجود است  ،ولی این را

نیامدند عنوان کنند و به مهان خباثت در پخش قسمتی از جلسه ی اول دست زدند .واقعاً هرقدر این

قضیه بیشرت باز شود  ،اخالص رهربی منایان تر می شود.

خدا رمحت کند مرحوم آیت اهلل حائری شریازی را .ایشان یک خاطراتی نقل میکرد  ،می فرمود که:
من یک وقتی آخرهای عمر امام بود  ،به آقای خامنه ای عرض کردم که اگر ریاست مجهوری مشا متام
بشود  ،مشا چه کار میکنید ؟ ایشان برگشت و گفت که خب مهنی کار آخوندی که قبالً داشتیم ،

مهنی کار را ادامه میدهیم  .بعد میگوید گفتم  :اگر امام دستور و ابالغی دهد چه؟ که ایشان فرمودند
 :اگر امام دستوری بدهد و بگوید برو سیستان و بلوچستان  ،آجنا در یک پاسگاه  ،مسئول

.عقیدتی-سیاسی باش  ،میگومی چشم و اطاعت میکنم
اینکه مقام معظم رهربی از پذیرفَت این امر استنکاف میکرد  ،خب جهت دارد  ،خبدا بسیار
حکیمانه هم هست .چرا که در جملسی که امام  ،به بعضی ها که میگفتند آقا ما بعد از مشا کسی را
ندارمی  ،چه کسی را برای رهربی دارمی؟  ،و مشا آقای منتظری را کنار نگذار  ،امام اینجا فرمود که چرا
میگویید کسی را ندارید؟ ؛ دارید ؛ مهنی آقا سید علی آقا .امام این مجله را در حضور پنج نفر گفته
بود  .که سه نفر از آن پنج نفر عضو جملس خربگان بودند  .موقعی که حبث شورایی مطرح شد
 ،شورا را به رأی گذاشتند  ،شورا رأی نیاورد و حاال حبث فرد شده  ،حاال مقام معظم رهربی اصرار
داشت که نپذیرد و کنار برود  ،به خالف آهنایی که حریص مقامند و برای مقام حرص میورزند و
راست و دروغ را به هم می بافند تا برسند به یک جایگاه  .آنقدر اصرار کردند  ،که بعداً فرموده

مترد خواهد بود  ،در خودم جلوتر از این احساس ضعف برای
بودند :من اصرار کردم اگر نپذیرم نوعی ّ

برداشَت این بار سنگنی میکردم  ،ولی بعد از آنی که تصمیم جدی اکثریت قریب به اتفاق یعنی
ِمنهای شش نفر  ،از کل هشتاد و چند نفر از خربگان وقتی رأی دادند  ،میفرماید یاد آن آیه ی قرآن
بقوة.حاال احساس توامنندی و نریومندی کن و برخیز و به وظیفه
افتادم که  :یا حییی ُ ،خذ الکتاب ّ

.عمل کن

متامیت این فیلم  ،سند است برای اخالص مقام معظم رهربی  ،و سند است برای خالی بودن از هوا
و هوس و سند است برای مشتاق نبودن برای رسیدن به ریاست  ،ولی اگر دمشنان منیتوانند ببینند ،
خب کور شوند که منیتوانند ببینند.دل اهل امیان شاد است از والیت چننی فقیه عادل که به حق در
جایگاه نیابت از ولی اهلل األعظم قرار دارد.
این {{اِن تَتخقوااهلل جیعل لکم فرقانا}}  ،متیز بنی حق و باطل  ،در سایه ی امیان و تقوا ؛ برون رفت

از فتنه در سایه ی امیان و تقوا است  .فتنه ی سنگینی برای ملت بود  ،اما خدای رمحان بر این ملت
مومن  ،بر این ملت با اخالص عنایت و کمک کرد تا از این توطئه بریون بیاید  .سابق هم آمریکا

توطئه میکرد زمان امام  .امام راحل قبالً میفرمود :ناکامی توطئه های آمریکا که  ،به خاطر امیان و

احتاد و هشیاری ملت است  .ملت مومن باشد خدا کمک میکند  .ملت خبواهد هشیار باشد خدا
کمک میکند  .مقام معظم رهربی فرمود  :دمشنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکالت و
ضعف ها می نشینند  .مشکالت و ضعف ها چه هستند ؟ ببینید  ،خب عده ای پول گذاشتند
داخل این موسسات مالی و اعتباری ؛ یک بنده خدایی آمده بود پیش من ناله میکرد می گفت :صد
هزار تومان در مهنی موسسه مالی پول دارم  .االن چند مرتبه میگفت رفتم صدهزار تومان را نتوانستم
بگریم ؛ خب آخر اینها را چه کسی جموز داده است؟ اینها را چه کسی به جان مردم انداخت؟ االن
که دیگر منیشود آقا اینها مربوط به دولت قبل است  .پنج سال دارد میگذرد از دولت فعلی  .یکسره
حواله به گذشته کردن که فایده ندارد  .مقام معظم رهربی فرمود  :باید زخم را خوب کنید  ،حاال
مسئولی که باید عمل کند و زخم را خوب کند  ،می آید میگوید :این که خواسته ی مردم به اقتصاد
حمدود شود آدرس غلط است ؛ آقا ! خود آشوبگران ابتداءً می خواستند مجعیت بکشانند به مست

خودشان  ،گرانی را مطرح کرده بودند  .پس از نظر آشوبگران  ،گرانی زخم بود  .گرانی مشکل رنج

آور مردم بود  .حاال این آقای مسئول میگوید که این که خواسته ی مردم فقط به اقتصاد حمدود شود
آدرس غلط است ؛ آقا! آدرس غلط را مشا دارید میدهید  .برای اینکه از سرتان رفع کنید کم کاری
خودتان را .

ببینید  ،خیلی حکیمانه خدا میداند مقام معظم رهربی فرمود ؛ مقام معظم رهربی فرمود :مردم ساالری
را صادقانه باور دارم  .یعنی مردم شم رأی دادید .اگر مدیران مشا اکنون بد عمل میکنند  ،به گردن
دیگران نیاندازید  .مشا مردم رأی دادید به رئیس مجهور  ،رأی دادید به منایندگان ؛ منایندگان رأی دادند
به اعضای دولت و این دولت دارد کشور را مدیریت میکند  .البته فرمود دارند کار میکنند  ،اما به
اندازه ی وسعشان  .یعنی اگر بیشرت نکردند  ،پیداست که مثالً نتوانستند  .این یک عزت و افتخار

است برای ملت ایران که مدیریت کشور در اختیار مردم است و با رأی مردم عوض میشود مدیریت .

با رأی مردم شرایط اداره کشور میتواند عوض بشود ؛ مقام معظم رهربی فرمود  :هرکسی که مردم به او
رأی دادند من هم کمک کردم ؛ حاال میگتند که چرا مقام معظم رهربی فالن کس را کمک کرد.
خب خیلی از مهنی ها خرابی دارند  .هر دولتی که خرابی داشت  ،مقام معظم رهربی کنار بگذارد که
اوضاع خراب میشود  .فرمود  :به احرتام و اعتبار رأی مردم  ،دولت ها را کمک کردم  ،االن هم
کمک میکنم  .مقام معظم رهربی فرمود :اگر مشکل داخلی نداشته باشیم  ،تبلیغات و فضاسازی
بیگانه اثر منیکند  .مشا را به خدا دقت کنید  ،رئیس مجهور فرانسه میگوید  :برای حفظ ثبات کشور
فرانسه  ،باید شبکه های اجتماعی فضای جمازی حمدود شوند  .اما در کشور ما مسئول بیاید بگوید
که منیتوان هبره مندی مردم از فناوری را مسدود کرد  .چه کسی گفت مسدود کن؟! گفتند مدیریت
کنید.خرابکار را اجازه ندهید  .جای دیگر هم گفت که شبکه های جمازی نباید برای مهیشه مسدود
باشد .خب چه کسی گفته برای هیمشه مسدود باشد؟ ؛ مقام معظم رهربی االن چند سال است
تأکید دارد شبکه ی ملی  ،شبکه ی ملی  .نکردند این کار را  .اگر شبکه ملی بود هم دسرتسی به
اطالعات آسان بود  ،هم آن خرابکاری ها صورت منیگرفت  .خب چاقو چیز مفیدی است  ،ولی
نباید در دسرتس بچه قرار گرید.بچه با چاقو بازی کند  ،هم خودش و هم دیگری را آسیب بزند.حاال
باز هم از مهنی قبیل حرف ها  ،اینکه مسئولی از دولت بگوید که  :افتخار مردم  ،دفاع از حق مردم
برای دسرتسی به اطالعات است  .مهنی فضای جمازی  ،این آشوب ها را مدیریت و هدایت میکرد .
مقام معظم رهربی فرمود :قشرهایی از مردم به خصوص سبقات ضعیف  ،حتت فشار هستند  ،باید

حل مشکالت موجود بشود  .اگر این شده  ،این میشود حقوق
مهه ی مهت مسئوالن صرف ّ

شهروندی.اینهمه شعار حقوق شهروندی  ،خب حقوق شهروندی این نیست که رقاصی آزاد باشد ،
شهروندی این نیست که دوچرخه سواری خامن ها آزاد باشد ؛ حقوق شهروندی این نیست که
ولنگاری فرهنگی را ترویج بکنیم که در شریاز یک کنسرتی برگزار بکنند که داد مهه ی متدیّننی شریاز

در آمده بود  .مقام معظم رهربی فرمود مسئوالن به قدر وسعشان درحال کار و تالشند  .البته

جاهایی قصور و تقصری هست  .خب قصور قابل حتمل است  ،اما تقصری دیگر قابل حتمل نیست .
مهه ی مسئوالن  ،مستقیم یا غری مستقیم انتخاب خود مردم هستند  .مردم ساالری دینی را صادقانه
قبول دارم  .رأی مردم را باید احرتام گذاشت.
یکی از رهربان هنضت اسالمی در نیجرییه  ،عالم هی بزرگوار شیخ زکزاکی در اثر شکنجه هایی که
در داخل زندان حتمل کرده بود  ،در خرب ها آمده که حالش بسیار سخت است  ،مومننی دعا کنند ؛
پروردگارا به حق بیمار کربال مهه ی بیماران و این عزیز را شفای عاجل مرمحت بفرما .
این هفته در خالل پنج روز در سال ، 4638شهرستان قائم شهر فقط  14نفر شهید داشت  .از
 14دی  ، 4638تا  18دی  4638؛ َده نفر در یک روز  11دی  4638به شهادت رسیدند.
(((((((((((((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 صلوات.

{{ 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//

