خطبه اول
السالم علیکم
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
ن
غ مِ ْدحَتَهُ الْقَا ِئلُونَ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَ ُه الْعَادُّونَ وَ لَا یُ َؤدِّی حَقَّهُ الْمُْجْتَ ِِدُو َ
الحمدهلل رب العالمین الح ْمدُ لِلَّ ِه الَّذِی لَا یَبْلُ ُ
 ِ
سالَ ُم عَ َلی خَی ِر خَلقِهِ َو اَرشرَ ِ
الهُ َو ال َّ
ح بِ َرحْمَتِ ِه وَ وَ َّتدَ بِالصُّخُو ِر َمیَدَانَ أَ ْرضِ ِه وَ الصَّ َ
فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُ ْدرَتِ ِه وَ َنشَرَ الرِّیَا َ
طیِّبنَ الطّاهِرینَ المَعصُومینَ المَکَرَّمینَ َو لَعن الدائم علی
بَرِیَّتِهِ موالنا و مقتدانا اَ ِبی القاسمِ مُحَمَّد (ص) وَ عَلی آلهِ ال َّ
اعدائِِِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یُوم الدین و بعد قال اهلل العظیم :إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّ ُه ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْ ِ
عَلَیِِْمْ وَ ال ُهمْ یَحْزَنُون
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل
خودم و رشما نمازگزاران عزیز را سفارش می کنم به رعایت تقوا و دوری از گناه ،حفظ تقوا و حضور در همه عرصه
ها و استقامت و مقاومت و پایداری در مسیر حفظ دین و حفظ تقوا و برای حفظ آرمان های مقدس اسالم و
جمِوری اسالمی و مقاومت و پایداری و ایستادگی در مقابل درشمنان و مقاومت و پایداری و ایستادگی در مقابل
خواهش ها و هواهای نفس و مقاومت و ایستادگی در مسیر رسیدن به اهدا ِ بلند زندگی .یکی از موضوعاتی که
انسان های باتقوا همیشه به خاطر دستور خداوند به آن توجه ویژه دارند بحث مقاومت و ایستادگی ،پایداری و
استقامت در همه مراحل زندگی است .دورشنبه آینده  23مرداد ماه روز مقاومت و ایستادگی اسالمی است .مقاومت
اسالمی .مقاومت اسالمی همان است که خداوند متعال در آیات عدیده قرآن به آن امر می کند ،دستور می دهد.
ل عَلَیِِْمُ الْ َملَائِکَ ُة» کسانی که می
ن قَالُوا َربُّنَا اللَّهُ ُثمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ ُ
در سوره فصلت آیه  30می فرماید« :إِنَّ الَّذِی َ
گویند پروردگار ما فقط خداست ،سپس در این مسیر برای حفظ دین و عقیده خود مقاومت و پایداری می کنند
چنین کسانی فررشتگان الِی بر آنِا نازل می رشود و بر آنِا می گوید « :أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا » نترسید ،نِراسید،واهمه
نکنید ،سست نشوید  ،عقب نشینی نکنید ،غمگین نشوید ،اندوهگین نشوید .اگر احساس تنِایی کردید ،احساس
غرب ت کردید ،احساس کردید ستمکاران به رشما ظلم می کنند نترسید ،نِراسید؛ محکم بارشید ،استوار بارشید
بایستید ،پایمردی کنید ،اندوهگین نشوید « .وَأَبشِروا بِالْجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ» این فررشتگان الِی که بر چنین
رشخصیت هایی و انسان های مقاومی نازل می رشوند به آنِا بشارت می دهند به بِشت هایی که به آنِا وعده داده
رشده است « .وَأَبشِروا بِالْجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ» این نتیْجه مقاومت ،پایداری و ایستادگی است.

آیه دیگر «إِنَّ ا َلّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُ َّم اسْتَقامُوا فَال خَوْ ِ عَلَیْ ِِمْ وَ ال هُ ْم یَحْزَنُون» آنِا که گفتند پروردگار ما خداست
و پای این حرفشان ایستادند و مقاومت کردند « .فَال خَوْ ِ عَلَیِِْمْ وَ ال هُمْ یَحْ َزنُون» آنِا نباید بترسند و نباید
غمگین رشوند .آیه  13احقا ِ بود.
در دو آیه خداوند خطاب می کند به پیامبرش «فاستقم کما امرت فلذالک فادع» برای احقاق امر الِی ،اجرای امر
الِی ،پیاده کردن دین خدا ،همان گونه که خداوند به ت و دستور داده پایداری کن مقاومت کن اصرار کن فاستقم
کما امرت همان گونه که خداوند فرمان داده مقاومت و پایداری دارشته بارشد اگر رسول گرامی در راه پیاده کردن
اسالم این قدر سختی ها را تحمل نکرده بود مشکالت را تحمل نکرده بود پایداری و استقامت نکرده بود و در برابر
م شکالت ،سختی ها ،خسارات ،مصیبت ها صبر و استقامت نمی کرد دین اسالم به اینْجا نمی رسید .این ایستادگی
و مقاومت بود که همراه با اخالق نیکو پیامبر توانست اسالم را در آن دنیایی که پر از رشرک و حماقت و خودپرستی
بود پیروز کند .ما هم ام روز باید درس مان همین بارشد .اوال در راه دین داری رشخصی خودمان همت کنیم .استقامت
کنیم .ممکن است خانواده ها ،بچه ها حر ِ گوش نکنند .ممکن است دختر خانم ها حر ِ گوش نکنند ولی نباید
تسلیم رشد .ممکن است پسر حر ِ گوش نکند و برود به دنبال دوستان ناباب ولی پدر نباید کوتاه بیاید و نباید
سرمایه زندگی اش که اوالدش ،فرزندس ،باقیات الصالحات است را رها کند .بی خیال رشود که فردا سر از اعتیاد
و فساد و فحشا دربیاورد .باید مراقبت کرد ،ایستادگی کرد ،پایداری کرد و برای حفظ دین خود ،حفظ دین خانواده
خود حفظ حْجاب خانواده خود ،ممکن است مردی همسرش حر ِ او را گوش نکند .این همسر باغیرت دارد
خْجالت می کشد از اینکه خانمش با زلف بیرون و با لباس های کذایی بیرون میاد .باید مواظب بارشد مقاومت کند.
تسلیم نشود .کوتاه نیاید .این کوتاه آمدن هاست که باعث می رشود دستاوردهای زندگی مان همه از دست برود.
همه جا کوتاه بیاییم .امر به معرو ِ نمی کنیم ،نِی از منکر نمی کنیم« .فاستقم کما امرت» باید امر به معرو ِ و
نِی از منکر کنیم.
در رشِر تفت جاهایی پیدا رشود مثل دره گاهان و چشمه تامِر که این جاهایی که می توان بِترین استفاده های
فرهنگی سالم را کرد .دیشب حدود ساعت  2نیمه رشب بود من خواب بودم یک کسی زنگ زد گفت من از دره
گاهان دارم زنگ می زنم .می خواست گریه کند .رشما نمی دانید اینْجا چه خبر است .وقتی قرار بارشد امر به معرو ِ
نکنیم .نِی از منکر نکنیم .کوتاه بیاییم مقاومت نکنیم در برابر فساد ،فحشا و منکرات ،در روایت داریم اگر رشما
امر به معرو ِ و نِی از منکر را ترک کردید ارشرار بر رشما مسلط می رشوند .همین است دیگر .یعنی یک عده اراذل
و اوباش و ولگرد می آیند بِترین مکان هایی که می رشده بِترین استفاده های فرهنگی را از آنِا کرد تسخیر می
کنند و در اختیار می گیرند و می کنند جایگاه فساد ،فحشا و منکرات .ما نباید کوتاه بیاییم .ای مسئوالن ما چرا
برای این مکان ها برنامه ریزی نمی کنید؟ من چندبار پیشنِاد کردم که این دره گاهان را بیایید برای استفاده
بِینه ،دینی و فرهنگی بدهید به افراد خصوصی که هم بِره ببرند و هم حفظ کنند ،نگه دارند ،کنترل کنند و

پاسخگو بارشند .االن چه کسی پاسخگوست؟ هر اتفاقی بیفتد هیچ کس پاسخگو نیست .بسیج ما ،نیروی انتظامی
ما ،مسئوالن اجرایی رشِرستان ،مسئوالن فرهنگی رشِرستان برای این قضایا باید فکری بکنند .کاری بکنند و نمی
توانند دست بر روی دست بگذارند .رشِر تفتی که مرکز دین و مذهب و عارشورا و والیت است همین طور رها رشود
بیفتد دست یک عده ای .چرا داریم کوتاه می آییم .چرا داریم ررشته های خودمان که توسط رشِدا به حبل اهلل
ت
المتین درآمده ،چرا می گذاریم این ررشته ها را یک عده پنبه کنند؟ خداوند می فرماید « :وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَ ْ
غَزْلََِا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنکَاثًا» رشما انقالب کردید ،رشما اسالم را ،جمِوری اسالمی را ،حکومت اسالمی ،حکومت الِی،
حکومت علوی  ،حکومت مِدوی و حکومت فاطمی را در این کشور پیاده کرده اید .خیلی کار با ارزرشی بوده است.
نگذارید این از دست تون برود .نگذارید فضا بیفتد دست یک عده ای که دنبال هوا و هوس و فساد و فحشا هستند
و برخی از جای دیگر ه م دارند دستور می گیرند .خوب یک کاری بکنید .خوب رشما مردم یک کاری بکنید .این
فرمان آتش به اختیاری که حضرت آقا دادند برای همین جاهاست .اگر دیدید یک جا هیچ کس هیچ اقدامی نمی
کند خود رشما بروید آنْجا را در دست بگیرید و کنترل کنید .نظارت کنید .بایستید .نمی گم درگیر رشوید .برنامه
برایش اجرا کنید .کنترل کنید .وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلََِا مِن َبعْ ِد قُوَّةٍ أَنکَاثًا ،بعد از اینکه این ررشته الِی ررشتید،
محکم کردید به عنوان حبل المتین الِی در دنیا معرفی کردید نگذارید یک عده بیایند این ررشته را پنبه کنند.
این دستور خداست .در قریش یک خانمی بود یک عده عمله و کارگر دارشت .یک عده خانم بودند می آمدند یک
مقدار پنبه می ریخت جلو رویشان و می گفت اینِا را بریسید .ررشته اش کنید .اینِا می نشستند از صبح تا رش ب
اینِا را می ریسیدند .رشب که می رشد می گفت اینِا که برای خود من است حاال چرخ تون را برعکس کنید و اینِا
را پنبه کنید .یک کار احمقانه بی فایده ای این رشد ضرب المثل ،خداوند برای این آیه آورده که رشما مثل این
نبارشید .کارهایتان ،زندگی تان ،مسائل خانواد گی تان ،مسائل دینداری تان ،مسائل اجتماعی تان ،مسائل انقالبی
تان مثل این خانم بیِوده کار نبارشید .وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلََِا مِن بَ ْعدِ قُوَّةٍ أَنکَاثًا ،دوباره ررشته هایتان را پنبه
نکنید.
ما گرامی می داریم روز مقاومت را و به همه عزیزانی که در سراسر دنیا مقاومت می کنند در مقابل کفار ،مشرکین
و استکبار و در کشور مقاومت می کنند در برابر این هنْجاررشکنی ها به آنِا خسته نبارشید می گوییم .به کسانی
که امر به معرو ِ و نِی از منکر را ترک نکرده اند و درد آن دارند به آنِا خسته نبارشید می گوییم .نگذاریم دوباره
همه چیز از دست مان برود .نگذاریم کشور ما بشود آندلسی دیگر در اسپانیا که رشاید داستان آن را رشنیده بارشید.
همین جریانی که دوسه سالی است در کشور ما رشروع رشده است و مدام دارند ررشته ها را پنبه می کنند .در آندلس
همین اتفاقات افتاد ،اروپایی ها آمدند با نفوذرشان ،با رشیطنت به اسم کمک ،به اسم یاری نفوذ کردند و مأذنه هایی
که صدای اذانش باال می رفت تبدیل به کلیسا رشد و کنار کلیساها میخانه و رقاصخانه ساختند .کم کم دین ضعیف
رشد و جوانان گرفتار فساد و فحشا رشدند و یک دفعه اروپایی ها حمله کردند و قتل عام کردند مسلمانان را و بعضی

آنِا را رشقه کرده و وسط دروازه رشِر آویزان کردند و دیگر نشانه ای از آن اسالم و انقالب و دین داری باقی نماند.
ما هم اگر دست روی دست بگذاریم و کوتاه بیاییم خدای نکرده گرفتار چنین روزگاری می رشویم .وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی
نَقَضَتْ غَزْلََِا مِن بَ ْعدِ قُوَّةٍ أَنکَاثًا
خدایا توفیق بیداری ،حضور در عرصه ها ،دفاع از مقدسات ،دفاع از دستاوردهای انقالبی و دینی و مذهبی و معنوی،
دفاع از والیت ،دفاع از این کشور امام زمان به همه ما عنایت بفرما.
خدایا جبِه مقاومت که امروز در دنیا و در کشورهای م ختلف دارند انقالب اسالمی را منتشر می کنند ،حفظ می
کنند ،نگِداری می کنند ،در برابر استکبار و ایادی اش ایستاده اند ،خدایا حفظشان بفرما .علیه کفر و استکبار
پیروزرشان بفرما.

خطبه دوم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ل علی علی امیر المؤمنین
ک عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَ ِّ
الحمدهلل رب العالمین .اللَُِّمَّ صَلِّ َو َسلِّ ْم وَ زِ ْد وَ بَارِ ْ
و علی الصدیقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ علی الحسن و الحسین وَ علی بن الحسین وَ محمد بن علی و جعفر بن
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علیٍ و علی بن محمد و الحسن بن علی و حْجت القائم
المنتظر المَِدی حْجْجک علی عبادک ،و امناءک فی بالدک .عباداهلل اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل.
در هفته گذرشته مراسم تحلیف ریاست جمِوری را در مْجلس رشورای اسالمی دارشتیم .امیدواریم ریاست محترم
جمِوری وزرایی را انتخاب کنند گرچه انتخاب کرده اند و امیدواریم مْجلس رشورای اسالمی به وزرایی رای دهد
که واقعا انقالبی بارشند ،مدیر بارشند .طرح و برنامه و ابتکار جِادی دارشته بارشند .وزرایی که مدیران کارآمد و فعال
و دلسوز و انقالبی انتخاب کنند .ما دلمان از دست بعضی از مدیران ادارات استان خون هست .اصال خوب کار نمی
کنند .زیردست هایشان بر آنِا مسلط اند .خودرشان جرئت اقدام و کاری ندارند .چرا این طور رشده؟ گاهی برای یک
کاری که می رشود یک روز ،دو روز و یک هفته انْجام داد و پرونده آن را بست گاهی دوسال طول می دهند .چه
کار کنیم؟ ما خطابمان به رئیس جمِور این است که آقای رئیس جمِور وزرایی را انتخاب کن که بتوانند مدیران
کاری ،انقالبی و مومن و باتقوا و با دل و جرئت انتخاب کنند نه مدیرانی که تحت تاثیر و فرمان زیر دستانشان
بارشند .ما انقالب اسالمی کردیم .اگر قرار بارشد که االن ادارات ما مثل ادارات قبل از انقالب کار کنند پس ما چه
کار کردیم .آن موقع هم که همین طور بود .مردم خواسته دارند مطالبه دارند رای دادند به رئیس جمِور که

برایشان کارهای انقالبی بکند .کارها و مشکالت رشان انقالبی حل رشود .رهبری مطالبه دارشتند و مطالبات رشان را
در جلسه تنفیذ حکم بیان کردند .امیدواریم مطالبات مردم و رهبری در این دوره چند ساله پاسخ داده رشود.
فردا  21مرداد روز حمایت از صنا یع کوچک است .اقتصاد مقاومتی یکی از راه هایش این است که صنایع کوچک
حمایت رشود .دو نفر ،سه نفر ،پنج نفر به صورت تعاونی تسِیالت در اختیاررشان قرار داده رشود .تعاونی ها و اداره
کار کمک کنند .این جوانان بیایند تعاونی تشکیل دهند .کارهای دسته جمعی کنند .صنایع کوچک را حمایت
کنید مسئوالن استان .صنایع بزرگ که افرادی هستند که پولدار هستند و انْجام می دهند البته آنِا هم باید کمک
رشوند ولی اگر می خواهید رشغل ایْجاد رشود صنایع کوچک را حمایت کنید .صنایع خانگی ،صنایع دستی ،اینِا باید
ترویج رشود .باید دولت پول برایش بگذارد .حمایت کند .طرح دهد .هرکسی برای خودش طرح دارشته بارشد و
تولیدی دارشته بارشد .مخصوصاً مناطقی که کشاورزی است بسیاری از محصوالت کشاورزی از بین می رود اگر
صنایع کوچک جنبی کشاورزی تقویت رشود این همه محصوالت که با زحمت و خشکسالی به دست می آید از بین
نمی رود و بسته بندی می رشود و به بازار می رود.
در هفته ها و روزهایی هستیم که معموال رشوراهای جدید هر رشِر و روستایی فعالیت خود را آغاز می کنند.
امیدواریم رشوراها با همان روحیه ایثار ،فداکاری و انقالبی و با دید و افق بلند برای روستا و رشِررشان کار را رشروع
کنند نه به صورت روزمره بلکه باید برای آینده و به صورت بلند مدت برنامه دارشته بارشند و رشورای رشِر تفت برای
تفت رشِرداری انتخاب رشود که همین روحیاتی که گفتم مدیران ما باید دارشته بارش ند او دارشته بارشد .کاری بارشد،
برش دارشته بارشد ،لدر بارشد .کارها را ببره و حضور مرتب در رشِرستان دارشته بارشد نه اینکه ساعت دو بعد از ظِر
که رشد تلفن اش را خاموش کند و بگوید من دیگه حوصله ندارم ولو اینکه ساعت دو نیمه رشب هم رشد باید گورشی
بردارد و مشکل مردم را بپرسد که چیست؟ ای رشورای رشِر جدید یک کسی را انتخاب کنید که بتواند تفت را در
جِات مختلف حرکت دهد و وقت بگذارد .هرکس که به عنوان رشِردار جدید انتخاب می رشود باید در تفت ساکن
رشود نه اینکه برود خانه اش در یزد کْجای صفائیه بارشد و اینْجا کارش که تمام رشد یا نیمه کاره است برود .این
نکات را توجه کنید.
پنْجشنبه آینده  26مرداد آغاز بازگشت آزادگان سرفراز به میِن اسالمی در سال  69است گرامی می داریم این
روز را و تبریک عرض می کنیم این روز را و درود می فرستیم به آزادگانی که بعضی ها سالیان طوالنی اسیر بعثی
های جنایت کار بودند و سخت ترین رشکنْجه ها را تحمل کردند و به میِن بازگشتند .سر فرود نیاوردند .تعداد
زیاد آنِا زیر رشکنْجه های درشمن زجر کشیدند ولی تسلیم درشمن نشدند .حرفی که دل درشمن را خورشحال کند
نگفتند .درود خدا بر آنِا باد .این را می گویند مقاومت .یکی از مصادیق مقاومت کاری است که رزمندگان عزیز ما

در هشت سال دفاع مقدس کردند .آزادگان عزیز ما در اردوگاه ها و زندان ها کردند .مقاومت کردند و پیروزی و
سرافرازی آفریدند .درود خدا بر آنِا باد.
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت توفیق ایستادگی ،پایداری ،مقاومت ،دین داری ،دلسوزی ،پاسدرای از انقالب،
اسالم ،تشیع و خون رشِدا به ما عنایت بفرما.
سایه رهبر عزیزمان را بر سرمان مستدام بدار.
روح امام راحل و رشِدای عزیز رشاد بفرما.
توفیق امر به معرو ِ و نِی از منکر به همه ما عطا بفرما.
خدایا کسانی که می خواهند این ررشته محکم الِی را دوباره پنبه کنند خدایا زندگی رشان را پنبه کن.
خدایا د ر فرج موالیمان امام زمان تعْجیل بفرما.
عاقب امور همه مان را ختم به خیر بفرما.

