«بسم اهلل الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته1396/6/17به امامت حجت االسالم والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خالصه مطالب %خطبه اول  -ازمهمترین زمینه های رسیدن به تقوامعرفت وشناخت اسالم و حقیقت اسالم که امامت ووالیت و
محبت اهل بیت علیهم السالم است می باشد.
انبیاء وهمه کسانی که تورات راتبلیغ وترویج می کردندهمه مأمورند که اسالم رابه عنوان دین خودشان بپذیرند.
توحید جز با امامت نجات بخش نیست توحید جزبا امامت دین خدا نیست توحید ابراهیمی نیست توحید محمدی(ص) نیست،
خدایا ما هزاروچهارصد سال است در انتظار تحقق غدیر نشسته ایم ومنتظریم جامی از غدیر اهل بیت بنوشیم ودراین راه ایستاده
ایم،
خطبه دوم  %امروزکه به همت شمامردم بزرگواربه همت شهدای واال مقام نایب امام براین کشور حکومت می کندبازهم غریب ترین
افرادجامعه امروزماامام ماست.اگرکسی ادعاداردما طرفداروالیتیم باید از والیت اطاعت بکند.سال پنجاه وشش وپنجاه وهفت رامردم
چگونه اطاعت کردندازامام وبه خیابان ریختند17شهریورآفریدند.
وچهل سال است که به آمریکا اجازه نمی دهد طرح های آمریکا در منطقه اجرا وپیاده بشودوآمریکا موفق بشودآن قدر آمریکا را به
استیصال کشانده ایم که آمریکا دست به خودزنی کرد وحادثه یازده سپتامبررابوجود آورد.
امروز عراق توسط بسیجی همراه با فکرامام اداره می شود ،امروزسوریه با تفکر بسیجی اداره می شود ،امروزیمن با تفکر بسیجی
اداره می شود ،امروزافغانستان بعداز سی سال حضورآمریکادرافغانستان به این نتیجه رسیده است که آنچه افغانستان راامن می
کندتفکربسیجی امام است.
دولت مردان محترم وگرامی هم باید بدانند مراقب این مردم باشند ،مراقب بازارباشید،تحوالت اقتصادی که دولت اعالم می کند،
رئیس جمهور محترم اعالم کردند وزرا اعالم می کنند،ما انکار نمی کنیم،اماآنچه در زندگی مردم دیده نمی شوداین تحوالت
اقتصادی است ،این رشد هفت درصدی است.

خطبه اول
ازمهمترین زمینه های رسیدن به تقوامعرفت وشناخت اسالم و حقیقت اسالم که امامت ووالیت و محبت اهل بیت علیهم
السالم است می باشد .وبه همین جهت خودم وهمه شما نمازگذاران رابه تقواسفارش می کنم ،که تالش کنیم این حقیقت
نورانی عالم رادرست بشناسیم وان شاءاهلل به آنها اقتداکنیم وراه آنهاراپیش ببریم و«اتقواهلل وکونوا مع الصادقین»را ان شاءاهلل
تحقق ببخشیم،خدایادراین ساعات استجابت دعاازتومی خواهیم که دلهای مارا لبریز از محبت وایمان وعشق به خودت
واهل بیت بفرما!خدایا دلهای مارابا محبت اهل بیت ازهرکینه وحسدوبخل وضیق وتنگی و بدی پاک بگردان! خدایادراین
روزجمعه ودرآستانه عید سعیدغدیرعید امامت ووالیت امام ما ،آقای ما،ولّی ما ،صاحب ماحضرت مهدی (ارواحنافداء) را
برسان!خداوند متعال درتمام عالم هستی یک اراده ویک برنامه اعالم کرده ،وآن برنامه واراده الهی اسالم است،آسمان
وهرکس وهرچه درآسمان است ،زمین وهرکس وهرچیزکه درزمین است وآن چه بین آسمان وزمین است،همه بایددین
اسالم راانتخاب بکنند،همه بایددربرابرخداوندمتعال تسلیم باشند« ،أَفَغَیْرَ دِینِ اللّه ِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعاً وَکَرْهاً وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ»آیا انسان هاکه مقداری اختیار به آنهادایم به آنها احترام کردیم ،وتاج کرامت عقالنیت
واختیاررابه آنهادادیم آیا راهی غیر ازراهی که هستی انتخاب کرده است انتخاب می کنند؟چموشی می کنند با حکم
و امرخدامخالفت می کنند آیا می توانند؟ نه این شایسته انسان که مسجودمالئکه است نیست که تسلیم تسلیم خدانباشند،همه
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ذرات تسلیم خداباشندوانسان با این عظمت تسلیم خدانباشد ،خداوند متعال یک دین،یک مرام برهمه عالم وآدم دارد« ،ان
الدین عند اهلل االسالم ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه»هیچ راه وروش وسبک زندگی وسبک معاش وتدبیرامور که
غیر اسالم باشدقبول نمی شود ومردوداست ،این نه سخن قرآن است که درحقیقت روح وجان رسالت همه انبیاء وهمه
فرستادگان الهی است .إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ»
تورات وآنچه درتورات است ،انبیاء وهمه کسانی که تورات راتبلیغ وترویج می کردندهمه مأمورند که اسالم رابه عنوان
دین خودشان بپذیرند«وَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ»هرکسی را که خدابخواهد هدایت کند بااسالم اورا
هدایت می کند،برنامه الهی برای هدایت انسان از آدم تاخاتم وتاقیام قیامت برنامه اسالم است«،ما کان إبراهیم یهودیّاً وال
نصرانیّاً ولکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین» ابراهیم شیخ االنبیاء بنیان گذارکعبه توحید،نه یهودی بود نه نصرانی
بودو نه دین دیگری داشت ،دینش فقط دین پاک اسالم بود ،دین اسالم دینی که همه انبیاء یوسف پیامبر دعا می کند «الهی
أَنتَ وَلِیّ فِی الدُّنْیَا وَ الْأَخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ»خدایا توصاحب اخیارمنی توآقای منی توموالی منی من را
مسلمانم قراربده توفیق بده مسلمان باشم،وهمین طور سایر انبیاء که درآیات مکرر قرآن به آن تصریح شده وبااشارات
فراوان بیان شده «یَا بَنِیَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَی لَکُمُ الدِّینَ فَالَ تَمُوتُنَّ إِالِّ وَ أَنْتُم مُسْلِمُونَ»خدابرای شما دین را انتخاب کرده ،وتالش
کنیدکه مسلمان بمیریدوباآرم وبا پالک اسالمی وشکل وشمایل اسالمی از این دنیا برویم ،این اسالم که همه انبیاء مأموربه
تبلیغ آن بودند وپیغمبر عزیز ما حضرت محمد ابن عبداهلل(ص)متمم ومکمل این اسالم است ،اسالم راکامل کرد،اسالم
راتمام کرد،پایان نامه اسالمی که همه انبیاء گفتندوخواندندونوشتندپایان نامه اوراپیغمبر(ص) عزیز اسالم به عنوان قرآن بیان
کرد ،وعظمت عیدغدیراز این جا روشنتر می شودکه این اسالم که «یعلووال یعلی علیه« باالترین دست راوباالترین درس
رابرای بشر یت تاقیام قیامت آورده است ،اکمالش واتمامش به غدیر است ،این است پیامبر عظیم الشأن اسالم درهفتاد وسه
روز مانده به وفاتشان درمراسم عظیم حج که اولین وآخرین مراسم حج پیامبر بودمأمور شدند«یا ایهالرسول بلغ ما انزل الیک
من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واهلل یعصمک من الناس ان اهلل الیهدی القوم الکافرین»ما این پیامبر مهر تأیید اسالم
رابرهمه انبیاءبزن«،بلغ ما انزل الیک»آنچه به تومی گوییم بگو،اعالم بکن«وان لم تفعل فما بلغت رسالته»که اگر اعالم نکنی
اسالمی نیست،رسالتی نیست ،صدوبیست وچهارهزارپیامبررسالتشان باد هوامی شود؛«فما بلغت رسالته»توکه اشرف رسولی
خاتم رسولی اگر رسالتت از بین برود ،دیگر رسالت موسی وعیسی و سایرین حسابش پیداست بلغ بگو نترس پیغمبر(ص)که
حکم جهاد گفت ونترسید،حکم خمس وذکات را گفت ونترسید ،حکم نماز وروزه را گفت ونترسید ،تمام احکام اسالم را
گفت ونترسید،حاال این چه حکمی است که پیغمبر(ص) نگران است دغدغه دارد که اگر بگویم چه می شود؟چه طور
بگویم؟ کِی بگویم؟ کجابگویم؟ که خداوند به پیغمبر (ص)درهمین ایام درهمین غدیر وباهمین حجاج که از حج برگشته
اند ودور خانه خداطوف کرده اندشعار توحید داده اند لباس قومیت وتعصب راکنار گذاشته اند،پاک وپاکیزه شده اند،به
اینها بگونترس«واهلل یعصمک من الناس»پیغمبر(ص) می دانست تعصبات وقومی تعصبات جاهلی آن تعصباتی که چه خون
ها براساس آن ریخته است درمیان مردم قوی است منافقین فعالند،آنهایی که مسجد زرارمی ساختند آنهایی که مردم را از
رفتن به جنگ وجبهه باز می داشتند آنهایی که همیشه در خلوت علیه پیامبر توطئه می کردند می دانست پیغمبر آنها فعالند
وآنهاتاب تحمل شنیدن این رسالت راندارند امام پیامبر مأموراست بلغ باید بگویی نترس نگران نباش«واهلل یعصمک من
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الناس»خداتورا ودین توراوراه تورا واسالم را حفظ می کند تواعالم بکن «ومَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ»دین را مانگه می
داریم «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »ما حافظ قرآنیم ما حافظ اهل بیتیم ما حافظ امیرالمؤمنینیم تو اعالم بکن راه
آنهاراما ادامه می دهیم این بود که پیامبر عظیم الشأن اسالم بربلندای تاریخ ایستادودست امیرالمؤمنین(ع)را گرفت
وفریادزد،فریادی که زمین وآسمان ومُلک وملکوت همه گوش بودند وشنیدندکه مردم «ایهالناس من کنت مواله فهذا علی
مواله»وبعد هم دعا کرد«اللهم وال من وااله و عاد من عاداه وأحِبَّ مَن أحَبَّه و أبغِض مَن أبغَضَهُ و انصُر مَن نَصَرَهُ و اخذُل مَن
خَذَلَهُ»خدایا هرکه دوست علی(ع) پیرو علی(ع) است یاریش کن خدایا هرکس دشمن علی(ع) است ودشمن راه علی(ع)
است دشمنی کن ونابودش کن خدایا یاران علی(ع) رایاری کن خدایا دشمنان علی را نیست ونابود کن این دعای پیامبر که
امروزهزارو چهارصد سال است مؤمنین خصوصاًدوستداران اهل بیت اورادرهمه وقت وهمه ماهها وروزها زمزمه میکنند این
بود که خداوند به دنبال این اعالم فرمود «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم االسالم دینا» حاال
که علی(ع) را معرفی کردی حاال که این سخن را به گوش مردم رساندی دین کامل شد «ورضیت لکم االسالم دینا»حاال
من راضی شدم که اسالم دین مردم باشد ،حاال من راضی شدم که اسالم را مردم بگیرند وبه آن عمل کنند اسالم با علی(ع)
اسالم برمحورعلی(ع) اسالم برمحورامام ت ووالیت این اسالم را من راضی هستم ،این دین من است ،این دین خداست ،نه
هر که ادعای اسالم بکند هرکه ادعای دینداری بکند«،لِکُلِّ شَیْ ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ اَلْإِسْالَمِ حُبُّنَا أَهْلَ اَلْبَیْتِ»برای هرچیزی
اساسی است اساس اسالمی که خدا معرفی کرده اهلبیت ند محب ووالیت اهل بیتند همان چیزی که در غدیر دوم امام
ابالحسن الرضا علیه السالم علیه آالف تحیت وثنا در این شهر باشکوه وبا عظمت ودرمیان این مردم عزیز
وبزرگواردرنیشابور قهرمان وسرفراز درغدیر دوم امام رضا(ع) هم همین را فرمود ،توحید جز با امامت توحید نیست ،توحید
جز با امامت نجات بخش نیست توحید جزبا امامت دین خدا نیست توحید ابراهیمی نیست توحید محمدی(ص) نیست ،آری
نگاه کنید تورات وانجیل هم تورات وانجیل نیستند مگر اینکه به دست امام معصوم(ع)اجرا شود به همین آیات قبل وبعد
سوره مائده آیه تبلیغ نگاه کنید به اهل کتاب خداوند خطاب می کند «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ
وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُمْ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا» ای اهل کتاب دستتان خالی
است ،توارت وانجیل به دردتتان نمی خورد مگر اینکه امامی آگاه وآشنا،معصوم وعادل،بصیروبینا این تورات رادرمیان
شماپیاده کند،ادعای مسیحی بودن،یهودی بودن ،مسلمان بودن کافی نیست،چه کسی باید تورات وانجیل راپیاده کند؟ آن
کسی که قرآن را پیاده می کند،آن کسی که ان شاءاهلل خواهد آمد وحقیقت قرآن را بیان خواهدکردامام عصرروحی
وارواحناالعالمین لهوالفداء
خدایا ما هزاروچهارصد سال است در انتظار تحقق غدیر نشسته ایم ومنتظریم جامی از غدیر اهل بیت بنوشیم ودراین راه
ایستاده ایم ،شهید دادیم،عزیز دادیم،سردادیم ،خون دادیم ،ازخودگذشتگی کردیم ،رنج ها دیدیم خدایا به حق
امیرالمؤمنین(ع) فرج فرزندش امام عصر رابرسان! مارا از جمله یاران ودوستان وهواداران وروندگان راهش منتظرانش ،زمینه
سازان ظهورش قراربده،
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »وَالْعَصْرِ .إِنََّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ .إِلََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصََّبْرِ.صدق اهلل علی العظیم*
3

*والسالم علیکم ورحمه اهلل

خطبه دوم
عباداهلل اوصیکم ونفسی بتقواهلل بدانید که تقوا بدون محبت اهل بیت تحقق پیدا نمی کند ،وخداوند متعال بدون تقوا عملی
راقبول نمی کند«،انما یتقبلل اهلل من المتقین»فقط اهل تقواوتقواهم به والت ومحبت اهل بیت به دست می آید پس اگر
بخواهیم اعمالمان قبول بشود باید بدانیم امضای علی(ع)راالزم داریم امضای اهل بیت را الزم داریم ،ابن عباس می
گویدپیغمبر(ص)داشت از دنیا می رفت رفتم به محضر پیامبرعزیزاسالم حضرت محمد(ص)وقلت فداک گفتم فدایت بشوم
یا رسول اهلل دارید ازدنیا می روید ما چه کاربکنیم دستورچیست؟ بعداز شماچه باید بکنیم؟فما تعمرنی»من چکاربکنم؟ چه
وظیفه ای دارم؟ قال یابن عباس خالف من خالفه علیً(ع)فرمودابن عباس باهرکس که با علی(ع)مخالفت کردتوبا اومخالفت
بکن «والتکن له ضهیراًوالًولیا»پشتیبانی برای کسی که مخالف علی(ع) ووالیت است نباش ،اوراپشتیبانی نکن برایش کف
نزن ،سیاهی لشکرش نشو« ،وال تکونن لو ضهیرا والولیا»حتی اظهاردوستی هم با او نکن با مخالف علی اظهاردوستی هم
نکن،گفتم یارسول اهلل می شود این رابه مردم بگویی ،می شود بروی باالی منبر وبه مردم بگویی مردم با علی(ع) مخالفت
نکنید ،فبکارسول اهلل پیامبر(ص) شروع کرد گریه کردن ،آنچنان گریه کردپیغمبر(ص) برقلب مبارکش فشارآمدکه حتی
غش کرد ،بی حال وبی هوش شد ،من نگران شدم پیغمبر(ص)به حال آمد لحظه ای صبر کردیم به حال آمد آرام به من
فرمود یابن عباس سبقت فیهم علم اهلل ابن عباس برنامه خدا این طوری است ،این طورباید باشدسربسته ودربسته اما
بسیارپررمزورازبرای بشریت پیامبر(ص) اعالم کردند،آنچه که بربشریت باید برود تا انسانها تربیت بشوند.فرمودیابن عباس
اگرخواستی به مالقات خدابروی وخدا ازراضی باشد ،فسلُک طریقه علی ابن ابیطالب راه علی(ع) را برو راه علی(ع) راه
خداست ،ومل معه حیث مال به هرچه علی میل کرد توهم به آن سمت میل کن ،به هرطرف علی مایل شد توهم به آن
طرف مایل بشو ورز به اماما به امامت علی راضی باش «وعاد من عادا» ودشمن علی را دشمن بدار ووال من واال ودوست
علی را دوست بداروالحذران یدخلک شک فیه مواظب باش گرفتار شک راجع به علی نشوی گرفتارشک راجع به امامت
ووالیت نشوی وان شک فی علی کفرباهلل شک درامامت علی ابن ابیطالب کفر به خداست ،این سخن پیامبر(ص) با آن ایه
قرآن که خواندم که یا رسول اهلل اگر نگویی دینت از بین می رود وچیزی از دینت باقی نمی ماند با آن سخن امام
رضا(ع)که اگرما نباشیم توحید از بین می رود و توحیدی درکار نیست،این نشان می دهد جایگاه امامت ووالیت را ،چرا
ماباید برای غدیر تالش بکنیم؟ غدیرغریب قرارگرفته غدیر ازعاشورا غریب تراست ،علی(ع) از حسین(ع) غریب تراست،
امامت غریب است ،والیت غریب است ،حتی امروزکه به همت شمامردم بزرگواربه همت شهدای واال مقام نایب امام براین
کشور حکومت می کندبازهم غریب ترین افرادجامعه امروزماامام ماست،این که می گویم ازسرصدق است،آنچه برقلب
اوواردمی شود برقلب هیچ کدام ازماواردنمی شود،آن غصه هاکه می خورد ازچیست؟ازبدی ماازبدرفتاری های ماازاینکه به
سفارشاتش عمل نمی کنیم از اینکه دشمنان اسالم جری می شوند ،از این مسلمانان این قدر غریبند ،از این که مسلمانان این
قدرکشته می شوند ،مگر می شودیک کسی مسلمان باشدامام مسلمانان باشدببیند درمیانمارچه می کنند غصه نخورد ،ببیند
دریمن چه می کنندغصه نخورد ،ببیند با رزمندگان اسالم درسوریه چه می کنند،محسن حججی راچگونه سرمی برند آدم
غصه نخورد بعدبیاید ببیند درداخل چه می کنند عده ای دنبال مال ومنال وثروت اندوزی ورشوه وکارشکنی ومخالف وچه
بازی هایی این جا وچه ظلم هایی آنجا اینهاهمه برقلب نورانی وقلب الهی امام مافشار می آورد ،این که امام معمولی هم
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هست ،امابه امام زمان چه وارد می شود نمی دانم والیت یعنی اطاعت والیت این نیست که بگوییم ما امیرالمؤمنین(ع) را
دوست داریم ،نه والیت یعنی اینکه باید اطاعت بکنیم ،اگرکسی ادعاداردما طرفداروالیتیم باید از والیت اطاعت بکند«،قُلْ
إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ»اگر ادعای ایمان ووالیت داریدعملتان رانشان بدهید« ،من یعلم بعبد فلیعمل
عمله»ه رکس عبدی را کسی را امام خودش قرارداد باید به عمل اوپیروی بکند ،آنجاهایی که خصوصاً نظرومیل امام خالف
نظرومیل ماست ،یک وقت هست امام یک حرفی می گوید حرف دل ماست به به وچه چه یک وقت هست امام حرفی می
گوید میل دل مانیست این جااگرگفتیم بله قربان آماده ایم سربازیم آماده فداکاری هستیم اینجا درست است ،اگر میل
مابراقتصاد سرمایه داری بود وامام گفت برواقتصاد مقاومتی،ازمیل خودم دست برداشتم ومیل امام را اجرا کردم این اطاعت
است ،اگر میل ما بررابطه با آمریکا بودوامام فرمودآمریکا شیطان بزرگ است رهایش کنیدآن وقت مطیع امامم ،اگرمیل
مابرزندگی اشرافی بودوامام فرمودزندگی ساده ،وما اشرافیت راول کردیم ساده زندگی کردیم والیت داریم ،اگر میل ما
برسرکاربودن دوستان وهواداران وهمفکران وهمباندی های خودمان بود و رهبر فرمودوحدت داشته باشید،با همه
کارکنید،قشری نباشی دومااین را رعایت کردیم آن وقت پیرووالیت وامامت هستیم ،امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ
است،اطاعت این فرمان امروزهم رهبری همین را می گویند ساده زیستی ووحدت این ها پیام امام است ،کسانی که ادعا می
کنندوالیتی هستند طرفداروالیتند ،شعار می دهندتومصاحبه ها توی صحبت ها توی سخنرانی هاهمه مان باید درعمل نشان
بدهیم مردم ایران به امام گفتندما مطیع توهستیم توولی ماهستی امام فرمود به خیابان بریزیدنگاه کنید سال پنجاه وشش
وپنجاه وهفت رامردم چگونه اطاعت کردندازامام وبه خیابان ریختند17شهریورآفریدند،امروز  17شهریور هم هست
یادوخاطره جمعه سیاه و17شهریورسال پنجاه و هفت راگرامی می داریم،آن هفده شهریوربه دستور ژنرال های آمریکایی
ژنران هایزر هاور انجام دادند ،اوبه ایران آمدوبه فرماندهان ارتش ایران گفت لوله های تفنگتان را پایین بگیرید،تیرهوایی
نزنید،زمینی بزنید 17شهریوردرست شد ،هزاران نفر به خاک وخون غلطیدند،رفتند پیش این ژنرال آمریکایی گفتند
دیدیدما چه حمام خونی راه انداختیم ولی صداهاخاموش نشد ،فریاد مرگ برآمریکا فریادامام،فریاد مرگ برشاه بلنداست،
آن مرد خبیث خونخوار جنایتکارگفت شماساده لوحید ،بایک بارودوبار وده بارکه درست نمی شود ،بروید آن قدر17
شهریوردرست کنید که هنجره ای برای فریادمرگ برآمریکا نماند،آری ملت بزرگ ایران که راه سعادت ونجات خودش
رابه فرموده پیغمبر(ص)طریق وعلی(ع) دیدراه علی دیددردفاع مقدس ایستاددردفاع از حریم اهل بیت ایستاده ،وچهل سال
است که به آمریکا اجازه نمی دهد طرح های آمریکا در منطقه اجرا وپیاده بشودوآمریکا موفق بشودآن قدر آمریکا را به
استیصال کشانده ایم که آمریکا دست به خودزنی کرد وحادثه یازده سپتامبررابوجود آورد آن داستان ساختگی برج های
دوقلوی آمریکا ،آمریکاییهادرست کردندبرای اینکه بهانه پیداکنندیک اجماع جهانی بگیرندبه قول خودشان وخاورمیانه
راوغرب آسیارادرکنترل بیاورند ،دیدند داردخاورمیانه از دستشان درمی رود ،دراختیار آنها نیست ،باساختن حادثه یازده
سپتامبرافغانستان را درشرق ما اشغال کردند عراق در غرب ما اشغال کردند ،به بهانه این حرف ها درجنوب در خلیج پایگاه
های نظامی قدرتمندوپرهزینه ساختند ،ناوگان های آنچنانی را به آب های خلیج آوردنددرشمال ما هم بابعضی دولت ها
ساخت وپاخت که شاید بتواننداین فریادراخاموش کنندوآرام بکنند؛ اماهیهات بحمداهلل ناکام ماندند ،درعراق دیدید چه
رسوا شدند امروز عراق توسط بسیجی همراه با فکرامام اداره می شود ،امروزسوریه با تفکر بسیجی اداره می شود ،امروزیمن
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با تفکر بسیجی اداره می شود ،امروزافغانستان بعداز سی سال حضورآمریکادرافغانستان به این نتیجه رسیده است که آنچه
افغانستان راامن می کندتفکربسیجی امام است ،چون آنهامی بینندتفکربسیجی درایران چه کرده در لبنان چه می کند ،در
خاورمیانه دارد معجزه ایجاد می کنداین لشکرمخلص خدا ،امام فرمودبسیج لشکرمخلص خداست،این پدافند هوایی ماکه
این هفته شماحتماًازسیمای جمهوری اسالمی آشیانه های پُرازپهباد وموشک های بالستیکی آن را دیدیدوحتماً از زبان
سربازفداکاراسالم افسر رشید عزیزمان که ازپدافند هوایی خراسان آمده اندوقبل ازخطبه ها صحبت کردند حتماً شنیدید،این
تفکر بسیجی است ،آن چه ماامروزاقتدارموشکی داریم تفکر بسیجی است ،این تفکر بسیجی بایددرهمه بخش هاراه بیافتد و
حرکت بکند ،ماامروزبااین تفکر بسیجی است که ان شاءاهلل غدیرراپشتیبانی می کنیم ،غدیریعنی همین ،یعنی مردم پای امام
تان ،پای رهبرتان پای آنکسی که خدابرای شما تعیین کرده ،بیاستید ،دولت مردان محترم وگرامی هم باید بدانند مراقب این
مردم باشند ،مراقب بازارباشید،تحوالت اقتصادی که دولت اعالم می کند،رئیس جمهور محترم اعالم کردند وزرای اعالم
می کنند،ما انکار نمی کنیم ،اماآنچه در زندگی مردم دیده نمی شوداین تحوالت اقتصادی است ،این رشد هفت درصدی
است ،آن چه درزندگی مردم دیده نمی شوددربازارمحسوس نیست ،این رشد اقتصادی است ،نمی دانم باید راهی پیداکنند
باید چاره بکنند،چه بکنند که سفره مردم تکان بخوردبازارتکان بخورد ارزش پول ما افزوده بشودپول ملی ما ارزش افزوده
پیدا بکند ،این ها کارهایی است که اگر اتفاق بیافتد مردم احساس می کنند،مردم افزایش قیمت هارا خوب می بینند ،هرروز
که از خانه بیرون می آیندمی بینند اجناس کاالها گران تروگران تردارد می شود .از آن طرف قدرت خریدشان کم می
شود ،این عزیزان ما که در اقتصاد تخصص دارند کار می کنند ما از آنها می خواهیم کاری بکنید طوری برنامه ریزی کنید
که این نتیجه برنامه شمابه زندگی مردم به سفره مردم به بازار بیاید ،بازاریان غالباً که ماباآنها برخورد می کنیم همه نگرانند
همه خسته اندهمه اظهارمی کنند بازارمرده است ،بازارخواب است ،خوب این هارابایدان شاءاهلل عالج بکنیم .
خدایا به حق امیرالمؤمنین(ع)مشکالت مارامرتفع بفرما! اسالم ومسلمین یاری بفرما! بعداز نمازچندقدم حرکت می کنیم
درخیابان وشعار می دهیم درحمایت ازمظلومان میانمار وبلکه مظلومان جهان اسالم تاشایدصدای امت اسالم به گوش سران
مسلمان درکشورهای اسالمی وآن کسانی که ادعای حقوق بشردارنددردنیابرسدوفکری به حال مظلومان میانمارویمن بکنند

.

خدایا فرج امام عصر رابرسان!سایه رهبر عزیز برسرمامستدام بدارخدایامارادرزمره یاران امامت ووالیت قرارمان بده! آبروی
ما مریز!گناهان بریز!مارابه بدی هایمان مؤاخذه مکن! خدایا روح امام وشهیدان وحقداران شادگردان ماهم به آنها ملحق
شدیم رحمتت رابرما بباران! فقر وپریشانی از ما دور گردان! عزت وسرفرازی وامنیت مارا افزون گردان!
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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