خطبه اول:
بسم اهلل الرمحن الرحیم
سالم علیکم مجیعاً و رمحة اهلل و برکاته ،اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرمحن الرحیم احلمد هلل رب العاملنی

الصلوة و السالم علی سیدالنبیینی حبیب اله العاملنی ابالقاسم املصطفی حممد (ص) و علی عرتته و اهل بیته امجعنی.

قال احلکیم فی کتابه الکرمی بسم اهلل الرمحن الرحیم «قال یا بنی انی اَری فی املنامه انی اذحبک قال یا ابت افعل ما

تأمر ستجدونی ان شاء اهلل من الصابرین» عید بزرگ قربان ،قربانی به درگاه خدا ،یعنی گذشنت از هبرتین و عزیزترین
شیء .حقیقاً امتحان سختی برای ابراهیم بود ،اینکه خدای رمحان میفرماید ابراهیم را آزمودمی،آنگاه او را امام

فامتهن » از مجله امتحانات سخت این بود که مهسرش هاجر و
امت قرار دادمی« .و اذ ابتال ابراهیم ربّه بکلمات
ّ

اولنی فرزندش امساعیل را در یک بیابان بگذارد .از طرف خدا مأموریت پیدا کرده بود که این کار را اجنام دهد .اما

کارسختی بود .مهسر جوان و پسر بهه دسته گل را در بیابانی که هی آبادی ندارد گگونه میتواند انسان دل
بکند اما ابراهیم این کار را کرد گون فرمان خدا بود ،البته خداوند در نتیجه گه عزت بزرگی به او دا .قبیله جرهم
دامدار بودند ،ییالق و قشالق میکردند .از پشت کوههای مکه میرفتند .مشاهده کردند که پرندگان به یک

مستی پرواز میکنند .دامداران میدانستند هر مستی که پرنده میرود آجنا آب و یا غذا هست .مسری پرندگان را در
پی گرفتند و به مکه رسیدند .دیدند یک زن و یک کودک در این بیابان تنها هستند .ابتدا تعجب کردند و با
خود گفتند نکند اجنه باشد و انسان نباشد .پرسیدند جن هستی یا انس؟ گفت هاجر هستم مهسر ابراهیم خلیل.
خلیل خدا یعنی دوست خدا .آهنا دیدند که آجنا گشمه آب جریان دارد ،زمزم پیدا شد ،موقعی که ابراهیم هاجر و
امساعیل را تنها میگذاشت یک کوزهی آب کنارشان گذاشته بود ،از گشمه خربی نبود ،هاجر در طلب آب از
صفا به مروه و از مروه به صفا میرفت .در حلظه ای که نگران کودک بود و به او نگاه کرد ،دید از زیر پای
امساعیل گشمه جوشید ،از دور صدا زد زمزم زمزم ،آهسته آهسته مبادا بهه ام را با خودت بربی .قبیله جرهم وقتی
گشمه آب را دیدند گفتند اجازه میدهی ما دامها را بیاورمی تا ازین آب استفاده کنند؟ گفت باید مهسرم بیاید و
اجازه بدهد .ابراهیم آمد و اجازه داد .بعد مأموریت پیدا کرد خانه خدا را بسازد .بعد از آنکه امساعیل رشد کرد و
نوجوان شد« .قال یا بنی انی اَری فی املنامه انی اذحبک » گفت پسرم من مأموریت پیدا کردم تو را سر بربم و
قربانی کنم .اهلل اکرب.پدر بهه را سر بربد؟ «فانظر ما ذا تری» بنگر .مشا خودت گه تصمیمی داری؟گگونه

قضاوت میکنی؟ « قال یا ابت افعل ما تأمر » پدر معتل نکن .اگر امر اهلی دتاری اجرا کن« .ستجدونی ان شاء
اهلل من الصابرین» من امید دارم که مرا از صابرین بیابی« .فلما اسلما» هر دو تسلیم فرمان خدا شدند« .و تلهوا
باجلبنی» بهه را خواباند و روی خاک گذاشت« .و نادیناه ان یا ابراهیم» آمادهی ذبح شده بود که خطاب آمد
ای ابراهیم دست نگهدار «قد صدقت الرؤیا» آن مأموریتت را اجنام دادی  .تصدیق گرفتی« .انا کذلک جنزی
احملسننی» اینگونه نیکوکاران را پاداش میدهیم .خدای رمحان منیخواست او امساعیل راسر بربد .میخواست ببیند
فداکاری او تا کجاست؟ آیا آماده هست برای این دستور یا نه؟ ابراهیم آمادگی خود را بدون تردید و ترس و
بذبح عظیم» در عوض قربانی
وحشت و با حال آرام به منای گذاشت« .انه هذا هلو البالغ املبنی و فدیناه ٍ
امساعیل ذبح عظیم دادمی .جربیل قوچ آورد .قوچ کجا و امساعیل کجا؟ این ذبح عظیم گیست؟ وقتی که جربئیل
آمد و قوچ آورد ابراهیم دست بردار از ادامه کار ابراهیم گفت ای کاش قوچ منیآمد و جربئیل فرمان جدید منیآورد
و من امر خدا را اجرا میکردم و در مسری اطاعت فرمان خدا بیشرت میسوختم .اهلل اکرب .فهم و درک را بنگر .در
مسری اجنام فرمان خدا من میسوختم و میساختم ،قلبم در راه اطاعت فرمان خدا بیشرت به درد میآمد .مههنی
آرزویی کرد .خطاب آمد :ابراهیم! در میان بندگان من گه کسی را بیشرت دوست داری؟ ابراهیم قبالً از جربئیل

ظهور پیغمرب خامت که نام حممد(ص) است را شنیده بود و از جربئیل اوصاف را شنیده بود گفت صاحب آن

نام ،خامت پیغمربان را از مهه بیشرت دوست میدارم .بعد سوال شد او را بیشرت دوست داری یا خودت را؟ گفت او

را بیشرت از خودم دوست میدارم .فرزند او را بیشرت دوست داری یا فرزند خودت را؟ گفت فرزند او را بیشرت
دوست میدارم .گفت :حاال میخواستی دلت بسوزد و در راه اطاعت فرمان خدا دلت بیشرت به درد بیاید به تو
بذبح عظیم».
بگوییم که فرزندش حسنی را در صحرای کربال سر میبرند« .و فدیناه ٍ
پروردگارا از بندگان امتحان میگریی ،به بزرگوار و کرم و رمحانیت و رحیمیتت امتحان مارا آسان بگری .اگر
امتحان سخت باشد کار مشکل میشود .ما ابراهیم و امساعیل نیستیم اما آناه را دوست دارمی .ما حسنی ابن علی
نیستیم اما او را دوست دارمی.
پروردگارا ما را از شفاعت آهنا حمرم نگردان.
ما را در مسری عبودیت و بندگی و تقوا یارمیان بگردان.

{{بسم اهلل الرمحن الرحنی قل هو اهلل احد اهلل الصمدمل یلد و مل یولد و مل یکن له کفواً احد صدق اهلل العلی
العظیم}}
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اوصیکم ِعباد اهلل و نفسی بتقواهلل ؛برادران و خواهران  ،توجه به خدا ؛ پرهیز از نافرمانی خدا ؛ پرهیز از معصیت
َّ
ذین َآمنُوا َه ْل أ َُدلُّ ُک ْم َعلي ِِت َارٍة تُْنجی ُک ْم
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ذاب أَلیم  ،تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوَر ُسولِِه}} امیان به خدا  ،امیان به پیغمرب ؛ جهاد در راه خدا ؛ عناوین ارزشی و
ْ
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اإلسال َم َو املسلمنی ؛ أللّ ُه َّم ُ
ارزمشند است  .أللّ ُه َّم ُ
سالم اهلل علیه در صحیفه ی سجادیه  ،دعای بیست و هفتم ؛ فرازهای متعددی درباره ی مرزداران بیان فرمودند .
مومننی  ،دوستان ؛ ما اآلن در داخل کشور  ،ناامنی ندارمی ؛ اما این امنیت به گه قیمتی است  ،واقعاً گاهی

شنیدن کی بود مانند دیدن  .من گند روز قبل  ،توفیق پیدا کرده بودم رفته بودم قسمت نوار مرزی  ،آذرباجیان

غربی ؛ نقطه ی صفر مرزی ایران و ترکیه  .هفتاد کیلومرت نوار مرز در اختیار فرزندان رشید لشگر  52کربالی
مازندران است  .بهه های سپاه  07 .کیلومرت .مرز  ،حفاظ ندارد  ،سیم خاردار و دیوار ندارد .آزاد است  .در
یک قسمتی هم یک رودخانه ای که کوگک است عرض شاید به گهار تا ش مرت حداکثر به ده مرت منریسد
 .و از مست ترکیه رها است  .خب مناطق کوهستانی و روستاهای کوگک و دورافتاده  ،ولی استکبار جهانی برای
ترکیه انگیزه ندارد که اجیاد ناامنی بکند ؛ حاال خود ترکیه  ،اهل ترکیه  ،یک مجعیت معارضی دارند به نام اسم
خمفف  pkk؛ ولی عوامل استکبار  ،از داعشی ها و سایر گروه های نفاق و منافقنی  ،تالش دارند ورود پیدا
کنند به مرزهای مهوری اسالمی ؛ اما فرزندان رشید این منطقه  ،شب و روز ایستاده اند  .ببینید  ،اشرار دزدکی
می آیند  ،خرب که منیکنند کی میخواهیم بیاییم  .آهنا ممکن است یک ماه خبوابند  ،اسرتاحت بکنند  ،برنامه
مرییزند و تصمیم میگریند و یک وقتی که بهه های ما خرب ندارند محله کنند  .پس بنابراین  ،ناگارند مهیشه آماده
باش عمل کنند  .گاهی برای نریوهای مسلح  ،در یک شرایط استثنایی آماده باش میزنند ؛ اما آهنایی که در نوار
مرزی اند مهیشه در حال آماده باش باید باشند  .خمصوصاً در فصل زمستان  ،سرمای آجنا بسیار شدید است و

برف زیاد است  ،تردد زمینی امکان ندارد  ،به وسیله ی هلیکوپرت نریو جاجبا میشود  ،عوض میشود .مهنی االن ،

در ارتفاع  0077مرتی  ،ما رفتیم آجنا مقر بوده  .این مست مقر ما و آن مست مقر دولت ترکیه که پاسگاه دارد ،
ولی مأمورین آهنا از داخل پاسگاه خودشان بریون منی آیند و کاری به بریون ندارند  .این مست است که باید

مراقب باشند  ،البته ما  05مقر را حضور پیدا کردمی  .گون خیلی کم و به ندرت افراد مریوند آجنا  ،مگر غری از
خود برادران سپاهی  ،لذا بهه ها خیلی خوشحال شده بودند  ،خدا میداند ما از خوشحالی آهنا گقدر خوشحال
شدمی  .آنقدر آفتاب در روز سوزان است و سرما در شب آزار دهنده است  ،که بهه ها رنگ گهره شان سیاه
شده بود  .بعضی ها را که خوب میشناختیم اینجا  ،آجنا ابتداءً نشناختم  ،میگفتند حاج آقا من فالنی ام  ،بعد

میفهمیدمی که آری  ،فالنی است  .خدایا  ،مرزداران ما را در َکنَف محایت خود حمفوظ بدار ؛ مقام معظم رهربی

هم نسبت به مرزداران  ،اخریاً تف ّقد بسیار جدی در شأن امامت و والیت از ایشان فرموده بودند .

انقالب در پدید آمدن فداکاری داشت  ،در تداوم و نگاه داری  ،اگر فداکاری بیشرت از اصل انقالب خنواهد ،
قطعاً کمرت نیست  .اگر فداکاری نباشد  ،منیگذارند اسالم در اقتدار قدرت مباند  .اسالمی که متام قدرت های
استکباری در جنگ پشت صدام ایستاده بودند  ،مهنی اآلن داعشی های پلید را مهه ی قدرت های استکباری

کمک کردند ؛ اما به فضل اهلی  ،اراده ی امیانی رزمندگان  ،گه در سوریه  ،گه در عراق  ،حزب اهلل لبنان ،
عزیزانی که از مجهوری اسالمی ایران رفتند  ،عزم و امیانشان  ،استقامتشان َ ،خم به ابرو نیاوردنشان  ،حبمد اهلل

شر داع را از سوریه و عراق کوتاه میکند و ریشه کن میکند .بعضی ها تازه به دوران رسیده که اوایل
امروزه دارد ّ
انقالب را ندیدند و آن استقامت ها را ندیدند  ،این روز ها در رسانه ها حرف هایی مطرح میکنند مبنی بر اینکه
ما تندروی کردمی  .حتی بعضی از آقازاده ها هم متأسفانه  ،بعضی از فرزندان شهدا هم حتّی به تَبَع آهنا  .مهنی

دیروز دیدم در روزنامه  ،فرزند شهید بزرگوار مطهری  ،بهه اش می آید میگوید که« ما نسبت به مجعیت هنضت

آزادی بدرفتاری کردمی !  » .هنضت آزادی که صرحیاً اعتقاد داشتند باید برای اداره ی حکومت روحانیت دخالت

نکند ؛ امام اینها را نفی کرد و حمکوم کرد ؛ خود شهید مطهری سخت حساس بود  .درود خدا بر او باد ؛ نسبت

به جریان هنضت آزادی  ،حساسیت خاصی داشت شهید مطهری ؛ اما حاال بهه هایی که جنگ را ندیدند اصالً
 ،یا سن و سالی هم داشتند  ،ولی حضور پیدا نکرده بودند  ،راحت زندگی کردند  ،اآلنه لب باز میکنند  ،حرف
های دمشن شاد کن میزنند .
اینجا من هفته ی قبل داشتم خمتصری تشکر میکردم از زمحات شهردار گذشته  .بعضی ها در فضای جمازی منتشر
کردند که آقا ما فرزند شهید را آوردمی جای ایشان  ،توقع داشتیم که امام مجعه استقبال کند  .مومننی  ،خوب
دقت کنید  ،اگر فرزند شهید را به عنوان شهردار پیشنهاد میکردند  ،از ما محایت ندیده بودند گله کنند  .اما
استفاده ی ابزاری از فرزند شهید  ،از عنوان شهید  ،بسیار زشت است  .استفاده ی ابزاری ،دون شأن شهید و

فرزند شهید است  .یعنی گه استفاده ی ابزاری ؟ اگر واقعاً قبول داری  ،پیشنهاد کن به عنوان شهردار  .مشا اآلن

فرزند شهید و عنوان شهید را سپر بال قرار میدهی  ،برای اینکه مثالً فردا یا خودت یا فرد مورد نظر خودت را
جایگزین بکنی ؟! ؛ مقام معظم رهربی  ،نسبت به دولت ها  ،با آنکه گِله هم داشت  ،حرف هم داشت  ،اما

محایت و تشکر میکرد ؛ اگر محایت و تشکر منیکرد  ،کارها یا پی منریفت یا بسیار به کندی پی مریفت  .باید
خدمات مسئولنی شهر را آدم میبیند تشکر بکند  .این تشکر وظیفه ی اخالقی و عقلی و شرعی است  .خب
حاال گفتند که نساجی مشاره ی یک  ،کارگران یک سال است حقوق نگرفتند  .خب اگر واقعاً راست است این
حرف  ،پس گه هنری داشت شهردار قبلی که آرام نگه داشته بود  ،یک سال حقوق نگرفتند و صدایشان در

نیامده بود  .حد اقل هی کسی پی من نیامدند از حقوق نگرفنت شکایت بکنند  .اما دوسه نفر آمده بودند
شکایت میکردند که شهردار با ما بد برخورد میکند  .پرسیدمی گرا اینها آمدند و گرا گله دارند و گرا با اینها بد
برخورد کردی؟ ؛ شهردار گفت که آقا اینجا کارخانه است ،باید کارکنند  ،اینها میگویند ما بگردمی و فقط نظارت
کنیم  .من اینجور آدم منیخواهم  ،میخواهم کار کنند اینجا  ،امتیاز نظارتشان را هم پرداخت میکنیم .خب ببینید
 ،پول نداشت  ،کارخانه ورشکسته بود  ،واقعاً ما تعجب کرده بودمی که گگونه جرئت کرد این آدم بیاید کارخانه را

خریداری بکند به نام شهر مباند ؟  .برای اینکه گیزی نداشت و با دست خالی اقدام کرد  .ولی تا این حلظه این

هنر را داشت  ،سر و صدا آجنا در نیامده بود  .داشت اداره میشد و پی مریفت  .اآلن هم مشا به خواست خدا
هبرت اداره کنید  ،ما مشا را هم دعا میکنیم  ،مشا را هم تشویق میکنیم  .بنده ی طلبه در قائم شهر ،فامیل ندارم ،
با هیهکسی هم دلبستگی هم ندارم  ،هرکسی درست عمل کند  ،خملص و دعاگوی هم هستیم  ،اما اگر نه ،
خبواهند دنبال اهداف شخصی خود و دنبال اهداف سیاسی و جریانی باشند  ،منافع مردم را آدم ببیند که در
خطر است ،ناگار است که حرف بزند  .اآلن واقعاً آن قصه ی پل میدان جانبازان ؛ خب یک تصمیم فردی مال
شهردار ِصرف نبود که  .تصمیم مال شورای ترافیک  ،و کمیته ی فنی در استانداری  ،در اداره ی کل راه و ترابری
 ،و صرفاً اجرای را شهردار داشت اجرا میکرد  .خب این اآلن به این سبک مباند  ،واقعاً مشکل هم برای اهالی
است و هم برای رهگذران ؛ باید به سرعت متام بشود  .آنوقت اآلن بگوییم که آجنا مردم خوشحال شدند که

متوقف شده ؛ متوقف بشود  ،خسارت بیشرت است برای آن اهالی  .آیا کسی هم تصور میکند که باید آن پل
خراب بشود؟ واقعاً آدم تعجب میکند  ،گگونه میخواهند شنونده را غافل کنند و حتمیلی بباورانند حرفهای

خودشان را به شنونده  .خود آن روز  ،آقای فرماندار ایستاد کلنگ زنی این پروژه  ،گفته بود که این تصمیم نظام
است  .یعنی تصمیم فردی نیست  .جمموعه ی مدیران  ،جمموعه ی دست اندرکاران تصمیم گرفتند برای این پل

مشابه این پل در بابل میدان کشوری و در ساری در میدان خزر هست ؛حاال اگر اینجا شده نه  ،نباید بشود؟
اگر دونفر  ،گهار نفر اصرار داشتند که نباید بشود  ،حتماً میدان باشد ،منافع دونفر گهار را نباید مقدم داشت
بر منافع عمومی  .خب اگر این پل هرگه زودتر به مثر برسد  ،تردد آسان میشود  ،برای خود اهالی هم رفع

مشکل میشود  .ولی ادامه ی این وضع به مصلحت نیست  .اآلن هم به عزیزان منتخبنی شورای شهر  ،که
منتخب مردمند و مورد احرتام ما هستند  ،مردم رأی دادند  ،از ایشان خواه میکنیم که سرعت ببخشند در
تصمیم گریی ؛ اگر این برادر عزیز  ،جناب مهندس خنکدار ،فرزند سردار شهید خنکدار را مناسب میدانند ابالغ
بدهند و پیشنهاد کنند برای ابالغ که شهردار باشد  .سرپرستی  ،موجب تضعیف تشکیالت است  .و اگر
میخواهند دیگری در این مسند باشد  ،باز هم معرفی بکنند و معطل نکنند  ،فشلی بیشرت ادامه پیدا نکند در
جریان امور داخل شهر .
پروردگارا  ،مهه ی ما را از وساوس نفسانی و شرور ابلیسی مصون و حمفوظ بدار  .پروردگارا  ،مقام معظم رهربی را
طول عمر و دوام صحت به َکَرمت عطا بفرما .
{{بسم اهلل الرمحن الرحیم ؛ والعصر ؛ ان االنسان لفی خسر ؛ اال الذین ءامنوا و عملوا الصاحلات ؛ و تواصوا
باحلق و تواصوا بالصرب}}
پایان خطبه دوم//

