خطبه اول
للِ َاُوصیکُمَونفسیَبِتقویَاللَوَاُحذِّرکُمَمِنَعِقابِه؛َایَبندگانَخداَ،شماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیکنمَوَازَ
ادَا َ
«عِب َ
عقابشَمىترسانم»َ .
قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم«َ :تعاونُوا َعلى َالْبِ َرِّ َوالتَّقْوى َولا َتعاونُوا َعلى َالْإِثْمِ َوالْعُدْوانِ؛َ 1در َنیکوکارى َو َپرهیزگارى َباَ
یکدیگرَهمکارىَکنیدَوَدرَگناهَوَتعدىَدستیارَهمَنشوید»َ َ.
خودمَوَهمهیَبرادرانَوَخواهرانَعزیزَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَدعوتَمیکنمَ .
َ
تقوای الهی ،ویژگی برجستهی جامعهی انقالبی
جامعهیَانقالبیَدارایَویژگیهاَوَاخالقَخاصَخودَاستَکهَتحتَعنوانَعمومیَتقوایَالهیَتعریفَمیشودَ.شایستهَ
استَباَنگاهیَآسیبشناسانهَبهَمحیطَاجتماعیَوَمحیطَزیستَعمومیَخودمانَ،محورهاَوَموضوعاتیَراَکهَباَتقوایَ
الهیَمطلوبَفاصلهَداردَ ،شناساییَکنیمَوَباَیاری َیکدیگر َوَاقدامَجمعیَ،برایَارتقایَسطح َتقوایَعمومیَتالشَ
کنیمَ.درَاینَزمینهَدرَخطبههایَنخستَ،تاَهرگاهَکهَتوفیقَالهیَیارَباشدَ،باَشماَسخنَخواهیمَگفتَ.شایدَدرَهرَ
خطبهَ،یکیَازَاینَموضوعاتَموردَواکاویَوَبحثَبیشترَوَیادآوریَقرارَگیردَ .
َ
حجاب ،یکی از مهمترین جلوههای تقوای الهی
موضوعَاینَجلسهَکهَتقدیمَعزیزانَمیشودَ،یکیَازَمهمترینَجلوههایَتقوایَالهیَدرَجامعهیَایمانیَوَانقالبیَ،
یعنیَحجابَوَعفافَاستَ.مسئلهیَحجابَوَعفافَ،یکَحکمَپرحکمتَالهیَاستَوَحکمیَمترقیَ،بدیعَ،ریشهدارَ،
فراترَازَزمانَوَمکانَوَجهتَتأمینَسعادتَجامعهَوَفردَ،خانوادهسازَ،جامعهپردازَ،جاریَدرَهمهیَادیانَ،موردَاقبالَ
همهیَامتهاَوَنصَّصریحَوَمؤکدَقرآنَکریمَوَفرمانَمؤکدَالهیَدرَسورههایَمبارکهیَنورَوَاحزابَوَسایرَسورَ
قرآنَکریمَوَنیزَدرَمجموعهیَکلماتَاولیایَالهیَاستَ .
َ.1مائدهَ.۲َ:

َ
تأکید قرآن بر حجاب و عفاف
درَقرآنَکریمَ،موضوعَعفاف َوَحجابَدرَمجموعهایَازَتأکیدهایَلفظیَوَمعنوی َپیچیدهَشدهَاستَ.گاهیَعالوهَبرَ
بیانَحکمَ،حکمتَآنَنیزَبیانَشدهَاستَ.ازَمجموعهیَاینَتأکیدها َدرَقرآنَعظیمَوَکلماتَاولیایَخداَوَفرهنگَ
عمومی َاسالمَنابَ،جایگاهَشگرفَوَتعیینکنندهَوَسرنوشتسازَعفافَوَحجابَدرَزیستَجمعیَجامعهیَبشریَوَ
مخصوصاًَجامعهیَمؤمنانَوَجامعهیَاسالمیَفهمیدهَمیشودَ .
اینَحکمَمترقیَ،تأمینکنندهیَاحترامَوَحقَشرافتَزنانَوَبانوانَ ،وَحقَزنَبودنَوَارتقایَمنزلتَبانوانَوَمنزلتَ
انسانیَایشانَدرَمحیطَزندگیَجمعیَاستَ .
َ
رابطهی پوشش و پاکدامنی
نکتهیَبسیارَزیباَاینَاستَکهَماَحجابَوَعفافَراَمعموالًَدرَکنارَهمَاستفاده َمیکنیمَ.عفافَ،ریشهها َاستَکهَدرَ
شخصیتَانسانَاستَوَحجابَ،جلوهیَعفافَدرَپوششَبرایَحضورَدرَاجتماعَاستَ .کنارَهمَقرارَگرفتنَدقیقَوَ
درستَاینَدوَواژهَاستَکهَتأمینکنندهیَحقَحضورَاجتماعیَوَنقشآفرینیَاجتماعیَبانوانَاستَ َ.
َ
حکمتهای حجاب
ـَاساساًَتجویزهایَویژهیَمسئلهیَحجابَوَعفافَ،مربوطَبهَزمینهسازیَبرایَحضورَمفیدَوَمؤثرَوَپیشبرندهیَ
جامعهیَزنانَدرَزندگیَاجتماعیَاستَ .حجابَ،جسمَزنَراَمحجوبَمیکندَتاَحقیقتَانسانی َوَزیباییهایَفکری َوَ
اخالقیَاوَتجلیَکندَ .
ـَحجابَتأمینکنندهیَحقَزیستَانسانیَبرایَبانوانَاستَوَزنَمؤمنَباَحجابَخودَباَصراحتَاعالمَمیکندَکهَمنَ
طعمهیَلذتَمردانگانَهوسبازَوَبیگانهَیاَمتاعَنگاهَابزاریَبرایَپرَکردنَجیبَسوداگرانَوَتاجرانَنیستمَ .

ـَحجابَتأمینکنندهیَاحترامَبهَحقوقَعمومیَانسانها َاستَ.معیارَزیستَانسانیَ،تعریفَحریمَخصوصیَوَعمومیَ
استَ.اگرَحریمَخصوصیَواردَمحیطَزیستَعمومیَشودَ،بنیانکنَاستَوَاگرَحریمَعمومیَواردَزیستَخصوصیَ
شودَ،آسیبزاَاستَ.حجابَوَعفافَ،مرزَحریمَخصوصیَوَعمومیَراَتعریفَمیکندَتاَزندگیَمردمَازَسطحَمبادالتَ
حیوانیَبهَسطحَعالیَانسانیَوَالهیَارتقاَیابدَ .
ـَحجابَوَعفافَازَهوشَمعنویَوَطهارتَملکوتیَبانوانَصیانتَمیکندَوَباَحفظَسرمایهیَآنانَ ،موجب َارتقایَ
عمومیَجامعهَمیشودَ .
ـَحجابَ،آتشفشانَهیجانهایَجنسیَراَمهارَمیکندَتاَانسانهاَ،اعمَازَمردَوَزنَ،امکانَرشدَفکری َداشتهَباشند؛َ
چنانکه َبیحجابیَ ،غلیان َهیجان َجنسی َرا َبه َدنبال َدارد َو َبلوغ َزودرس َایجاد َمیکند َو َمحیط َزندگی َرا َحیوانیَ
میکندَ .حجاب َو َعفافَ ،پشتوانهای َمحکم َبرای َسالمسازی َمحیط َاجتماعی َو َحفظ َسرمایهی َبسیار َبزرگ َخانوادهَ
استَ َ.
ـَهمَساختَخانوادهَوَهمَصیانتَازَآنَوَهمَتعالیَخانوادهَ،بهَموضوعَعفافَوَحجابَگرهَخوردهَاستَ.اگرَبخواهیمَ
خانوادهسازی َمطلوب َداشته َباشیم َو َخانوادههای َخود َرا َحفظ َکنیم َو َزمینهی َتعالی َخانواده َفراهم َباشدَ ،حجاب َوَ
عفافَ،نقشَبسیارَاساسیَدرَهرَسهَمرحلهَداردَ .
ـَحجابَبرایَمردانَمحدودکنندهیَآزادیهای َمخاطرهانگیزَآنهاَوَبرایَزنانَمصونیتبخشَوَحفظکنندهَدرَبرابرَ
آزارهاَاستَ .
اگرَبخواهیمَاینَمقولهَراَادامهَدهیمَ،میتوانَمدتها َازَحکمتهایَاینَحکمَالهیَسخنَگفت؛ َاماَاجازهَدهیدَازَ
منظرَدیگریَبهَاینَموضوعَبپردازمَ .
َ
علت اهمیت فوقالعادهی حجاب در نظام اسالمی
اینَحکمَمؤکدَالهیَکهَسالمتَجامعهیَبانوانَراَتأمینَمیکندَوَازَرهگذرَصیانتَهویتیَبانوانَ،اسبابَسالمتَ
روحی َو َجسمی َمردان َرا َفراهم َمیآورد َو َامکان َتربیت َنسل َشایستهَرا َایجاد َمیکندَ ،در َعصر َو َروزگار َما َو َدرَ

جامعهیَانقالبیَماَوَدرَایرانَپسَازَانقالبَاسالمیَکهَواردَچلهیَدومَزیستَمبارکَخودَشدهَ،تأکیدَمضاعفَپیداَ
میکندَ .
دستگاهَاستکبارَبرایَشکستنَارادهیَراسخَملتَایرانَکهَتصمیمَگرفتهَبهَسویَحیاتَطیّبهَقدمَبرداردَ،وَجهتَرخنهَ
درَارادهیَملیَایرانیانَ،واردَنبردَهویتیَباَملتَماَشدهَاستَوَبرایَبهَمخاطرهَانداختنَهویتَملتَایرانَ،نمادهایَ
هویتیَماَراَنشانهَرفتهَوَدرَبینَاینَنمادهاَ،سرمایهگذاریَعظیمَوَشگفتانگیزیَبرایَترویجَبیعفتیَوَبیحیاییَدرَ
جامعهیَماَکردهَاستَ .
همَدرَجنگَشناختیَ،سیلیَازَشبههَراَمتوجهَاینَحکمَالهیَکردهَوَهمَدرَجنگَرفتاریَ،مروّجَرفتارهایَمستهجنَباَ
استفادهَازَهمهیَفناوریهاَوَظرفیتهاَشدهَاستَ .
سرمایهیَویژهیَهویتیَملتَماَ،حیاَوَنجابتَایرانیَاستَ .مردمانَجهانَ،ملتَعزیزَماَرا َملتیَعفیفَوَنجیبَوَ
خانوادهدارَوَخانوادهدوستَمیشناسندَ.دشمنَمیداندَاگرَحیایَایرانیَراَهدفَقرارَدهدَ،خانوادهَراَهدفَقرارَدادهَوَبهَ
اینَترتیبَمؤلفهیَاصلیَقدرتَایرانیانَدرَهمَمیشکندَ .بهَهمینَدلیلَ،راهبردَجدیَوَهمیشگیَوَبدونَوقفهیَ
استکبارَدرَنبردَهویتیَ،باَقصدَاستحالهیَجامعهیَدینیَایرانَ،رواجَبیحیاییَوَولانگاریَوَگسترشَهرزگیَجنسیَ
استَکهَشیاطینَوَشیطانَبزرگَوَاتاقهایَفکرَشیطانیَدرَاینَزمینهَفوقتخصصَدارندَ َ.
َ
جوامع غربی ،نخستین قربانیان انحرافات جنسی
خودَجوامعَغربیَوَآمریکاییَ،سالهاَاستَباَتمامَوجودَ،ازَدستَرفتنَخانوادهَراَبهَدلیلَولانگاریهایَجنسیَتجربهَ
کردهاندَ .نخبگانشانَبهَاینَحقیقتَاعترافَدارندَ.چراَخانوادهَازَدستَرفت؟َچونَحریمَخصوصیَوَعمومیَدرَهمَ
آمیختهَشدَ.درَقرنهایَگذشتهَ،جوامعَغربیَاینقدرَآشفتهَنبودندَ .
آنهاَبهَنجابتَایرانیَوَخانوادهیَایرانیَوَحیایَایرانیَحسادتَوَرشکَمیبرند؛َچراکهَاینهاَراَازَدستَدادهاندَوَبهَاینَ
زودیهاَنمیتوانندَاینَخسارتَراَجبرانَکنندَ.بهَنصَقرآنَکریمَ،آنهاَبهَداشتههایَشماَحسودیَمیکنندَ .
َ

دشمن ،حجاب و عفاف ما را هدف گرفته
مستکبرانَوَدشمنانَماَ،تجربهیَتاریخیَبرایَرویاروییَباَتمدنَاسالمیَدارندَ.تمدنَچندقرنیَمسلمانانَکهَدرَاسپانیاَ
وَاندلسَپرافتخارَبودَ،باَهمینَراهبردَ،متالشیَشد؛َلذاَرهبرَحکیمَوَعالیقدرمانَسالهاَپیشَیادآوریَکردندَدشمنَ
درصددَاندلسیَکردنَایرانَاستَ َ.
آنهاَدرَاتاقهای َفکر َخودَبهَاینَنتیجهَرسیدهاند َکهَراهَنابودَکردنَملتَایرانَهمینَاستَ .بنابراینَدرَاینَمیدانَ
خطیر َو َسرنوشتسازَ ،حجاب َو َعفاف َزنان َو َدختران َماَ ،و َالبته َمردان َو َپسران َما َرا َبه َعنوان َنماد َاصلیَهویتَ
برافراشتهیَملتَایرانَهدفَقرارَدادهاندَ .
حالَکهَاینَحکمَپرحکمتَوَمؤکدَوَسعادتآفرینَالهیَازَیکَسوَ،وَطراحیَخطرناکَدشمنَازَسویَدیگرَمتوجهَماَ
استَ،جامعهیَماَبایدَواردَفضایَجدیدیَدرَارتباطَباَاینَعنصرَحیاتیَشودَ .
َ
حجاب ،امری فردی و دستدوم نیست
کسانیَکهَحجابَوَعفافَراَدرَحدَیکَمسئلهیَفردیَوَسلیقهایَوَشخصیَتقلیلَمیدهندَ،چهَبخواهندَوَچهَ
نخواهندَ،درَزمینَدشمنَهستندَ.مسئلهَ،یکَمسئلهیَراهبردیَاستَوَنگاهَماَبایدَبرَاساسَهوشَقرآنیَوَوحیانیَبهَ
یکَنگاهَراهبردیَارتقاَیابد َتاَهمَازَخانوادهَوَهمَازَشخصیتَزنَمسلمانَوَهمَسیمایَجامعهیَدینیَصیانتَشودَ.
چهرهیَجامعهیَماَباَرفتارهایَعفیفانهَ ،اسالمیَمیشودَ .متأسفانه َدرَبرخیَمواردَباَجوامعَغربیَتفاوتیَنداریمَوَ
گرفتارَنگاههاییَشدهایمَکهَعرصهیَدینَراَتقلیلَمیدهدَ .
َ
چادر ،برترین حجاب است
برایَصیانتَآرمانهایَبزرگَملتَایرانَ ،همهَبایدَدستَبهَدستَهمَدهیمَ.حجابَ،سنگرَهویتَملیَماَاستَوَ
ایرانیانَِباهوشَوَبابصیرتَ،برایَاینَسنگرَوَهویتَ،قرنهاَسرمایهگذاریَکردهاندَوَباَجریانَرضاخانیَوَمحمدرضاییَ
جنگیدندَوَدرَمقابلَآنانَمقاومتَکردندَ .زنانَوَبانوانَجامعهیَماَ،پرافتخارترینَوَمطلوبترینَوَمقبولترینَنوعَ

حجابَراَانتخابَکردهاندَکهَچادرَاستَوَبهَتعبیرَزیبایَرهبرَعزیزمانَ،اینَانتخابی َایرانیَدرَانجامَوظیفهیَالهیَ
استَ .
َ
ضرورت تعاون همگانی جهت تقویت حجاب
برادرانَوَخواهرانَعزیز!َاینجاَآیهیَکریمهیَ««تعاونُواَعلىَالْبِرَِّوالتَّقْوىَولاَتعاونُواَعلىَالْإِثْ َمَِوالْعُدْوانِ؛َ۲درَنیکوکارىَ
و َپرهیزگارى َبا َیکدیگر َهمکارى َکنید َو َدر َگناه َو َتعدى َدستیار َهم َنشوید»َباالیَسرَهمهیَماَقرار َمیگیردَ.ماَدرَ
اینَزمینهَنیازمندَتعاونَملیَبرایَمقاومتَملیَدرَبرابرَاینَتصمیمَخطرناکَاستکبارَجهانیَهستیمَ .
َ
وظایف اقشار مختلف در باب حجاب
 .۱جوانان

اولینَخطابَماَمتوجه َجوانانَعزیزَمیهنَاستَوَمخاطبَمنَدرَاینَسخنَ،درَدرجهیَاولَ،وجدانَزاللَوَمصفایَ
جوانَعزیزَایرانیَاستَ.همَپسرانَوَهمَدخترانَ،مخصوصاًَدخترانَعزیزَجوانَماَمخاطبَماَهستندَ َ.
درَنگاهَاول َمیبینیدَکهَآنهاَپوششهایَمتفاوتیَدارند؛ َولیَهمانها َمخاطبَماَهستندَوَبایدَبهَمیدانَبیایندَ.شماَ
جوانانَعزیزَکهَامیدَاسالمَوَقرآنَوَامتَوَامامَبرایَساختَچلهیَدومَانقالبَاسالمیَوَتحققَآرزوهایَبزرگَملتَ
ایرانَهستیدَوَدرَمجالسَحسینیَوَشبَقدرَحضورَدارید َوَعاشقَایرانَوَاسالمَوَرهبرَعزیزَهستیدَوَاینَراَبارهاَ
ابرازَکردهایدَ،بایدَبهَمیدانَبیاییدَوَحجابَراَدوبارهَببینیدَ.جامعهیَعزیزَجوانَماَبایدَازَخودشَسؤالَکندَچراَقرآنَوَ
اسالمَاینقدرَبرَمسئلهیَحجابَوَعفافَتأکید َمیورزد؟ َچراَدشمنَقسمخوردهیَملتَماَبرایَازَبینَبردنَعفافَوَ
حجابَاینقدرَسرمایهگذاریَمیکند؟ َچراَشهدایَعزیزَکهَپیشگامانَتحققَحیاتَطیّبهَهستندَ،درَوصیتنامههایَ
نَِمنَ،حجابَتو؟َشهدایَمدافعَحرمَ،چگونهَدرَموردَاینَمسئلهَصحبتَمیکنند؟َ َ
خودَمینوشتندَخو َ

َ.۲مائدهَ.۲َ:

شهدایَملتَماَ،فهیمترینهایَملتَهستندَوَبهخوبیَوضعیتَوَنقشهیَدشمنَراَمیفهمندَ.شماَکهَحضرتَزهراَراَ
مادرَوَامیرالمؤمنینَراَپدرَخودَمیدانیدَ،بهَشماَعرضَمیکنیمَبهَحجابَوَعفافَبهَعنوانَمیراثَمادریَنگاهَکنیدَکهَ
سالمتَروانیَوَجسمانیَوَمعنویَشماَ،درَپرتویَرعایتَاینَمصداقَویژهیَتقوایَالهیَاستَ .
ْل َالذِّکْرِ؛َ 3از َاهل َدانش َبپرسید» َتا َپاسخ َبگیریدَ.
اگر َنمیدانیدَ ،مطالعه َکنید َتا َبدانیدَ .اگر َسؤال َدارید«َ ،فاسْألُوا َأه َ
چنانچه َازَاینَمخاطراتَغافلَهستیدَ،خودتانَراَمتنبهَسازیدَ .اگرَبهَاینَشکلَپوششَعادتَکردهایدَ،عادتَخودَراَ
اصالحَکنیدَ.چنانچهَروشَخانوادگیَشماَاینطورَاستَ،انسانَبایدَروشَدرستَراَبرگزیندَ.آیاَجوَّمحیطیَوَرسانهایَ
شماَراَاحاطهَکرده؟َخبَبهَخودتانَبیایید! َآیاَازَمنَوَامثالَمنَدلخورَهستید؟ َخیلیَاوقاتَمنشأَرفتارتانَدلخوریَ
شماَازَفالنَکارگزارَوَفالنَرفتارَبهَاسمَامرَبهَمعروفَوَنهیَازَمنکرَاستَ،بهَخودتانَبیاییدَوَباَاینَدلخوریَ،مسیرَ
نادرستَراَانتخابَنکنیدَ.چشمَخودَراَبگشاییدَوَببینیدَدرَدنیاَچهَخبرَاستَ .
درَاینَجهادَمقدسَ،خودتانَبهَمیدانَبیاییدَ َ.
َ
 .۲مردان

بهَمردانَغیورَعرضَمیکنمَکهَغیرتَخودَراَتقویتَکنیدَوَبهَمیدانَبیاییدَ .
َ
 .۳خانوادهها

خانوادهها َراَهمَبایدَمخاطبَقرارَدهیمَ.چراَخانوادهها َکوتاهیَمیکنندَوَاینَحکمَالهیَراَسهلَگرفتهاند؟َخانوادههاَ
بایدَبرایَسعادتَفرزندانَخودَاینَمسئلهَراَدوبارهَبازخوانیَکنندَ .
َ
 .۴نخبگان (اهل قلم ،رسانه ملی ،روحانیون و)...

َ.3نحلَ.۴3َ:

نخبگانَ ،شعراَ ،هنرمندانَ ،اهل َقلم َو َگویندگان َشایستهی َما َکجا َهستند؟ َهمه َباید َبه َوظیفهی َخود َعمل َکنندَ.
رسانهیَملیَچهَکارَمیکند؟َمسئلهَ،بسیارَمهمَوَحیاتیَاستَ.روحانیونَوَائمهیَجمعهَماَخودشانَراَبرایَمواجههَباَ
اینَموجَسعادتسوزَوَبنیانکنَآمادهَکردهاند؟َبایدَآنهاَهمَبهَمیدانَبیایندَوَبهَوظیفهیَخودَعملَکنندَ َ.
َ
 .۵مسئوالن و سایر بخشهای حاکمیتی

بخشهایَمسئولَدرَدولتَوَدستگاههایَحاکمیتیَبایدَبهَپروندهیَخودَمراجعهَکنندَوَببینندَبهَوظیفهیَخودَدرستَ
عملَکردهاندَیاَنهَ.آیاَآموزشَوَپرورشَماَبهَوظیفهیَخودَدرستَعملَکردهَاست؟َارشادَاسالمیَوَسازمانَتبلیغاتَ
وَحوزهَعلمیهَوَائمهیَجمعهَبایدَبهَمیدانَبیایندَوَالبتهَبخشهایَتقنینیَوَقضائیَوَامنیتیَهمَدرَاینَزمینهَوظایفَ
سنگینیَبرَعهدهَدارندَوَبایدَکارَخودَراَدرستَانجامَدهندَ .
ماَدرَبرابرَاینَچالشَمهمَبایدَعالمانهَ،مجاهدانهَ،خالقانهَ،مبتکرانهَ،هنرمندانهَوَباَنقشهَواردَشویمَ .
َ
یک طرح خوب در زمینهی حجاب
بحمداللَنقشهیَخوبیَتوسطَدوستانَطراحیَشدهَاستَ .البتهَقبالًَدرَشورایَعالیَانقالبَفرهنگیَتصویبَشدَوَ
دوبارهَبررسیَشدَ .اخیرَاً َباَتوجهَبهَاینَموجَجدیدَنگرانکنندهَ،بستهیَخوبیَدرَسازمانَامورَاجتماعیَدیدهَشدهَوَ
توقعَماَاینَاستَکهَهمهَبهَاینَنقشهَباَبرنامهریزیَعملَکنندَ .خوشبختانهَدرَاینَسند َدیدهَشدهَکهَبایدَباَفسادَ
سازمانیافتهَ،مواجههیَقانونیَکردَوَازَملتَهمَکمکَبگیریمَتاَدرَاینَزمینهَ،کارَشایستهَانجامَشودَ.کارَبلندمدتَدرَ
اینَزمینهَهمَبایدَموردَتوجهَقرارَگیردَ .
مجدداًَخودمَوَشماَراَبهَتقوایَالهیَوَتعاونَدرَانجامَاینَکارَبزرگَتوصیهَمیکنمَ .
َ
خطبه دوم

ِن َالسَّماءِ َوالْأرْضِ؛َ ۴و َاگر َمردم َشهرها َایمان َآورده َو َبه َتقواَ
ات َم َ
ْل َالْقُرى َآمنُوا َواتَّقوْا َلفتحْنا َعلیْهِ َمْ َبرک َ
نَّ َأه َ
«ول َوْ َأ َ
گراییدهَبودندَ،قطعاًَبرکاتىَازَآسمانَوَزمینَبرایشانَمىگشودیم»َ .
خودمَوَهمهیَبرادرانَوَخواهرانَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَسفارشَمیکنمَ .
ازَهمهیَبرادرانَوَخواهرانَوَنخبگانَخواهشَمیکنمَکهَبحثَخطبه َاولَراَبررسیَکنندَوَدرَمواقفَمختلفَوَازَ
زوایایَگوناگونَ،آنَراَدنبالَکنندَوَپیشنهادهایَخودَراَدرَاینَبارهَمطرحَکنندَ .
َ
چمران ،یادآور عشق و عرفان و حماسه
بهَروحَمطهرَشهیدَعالیقدرَامروزَ،شهیدَچمرانَدرودَمیفرستیمَ.یادَاینَمردَ،عشقَوَعرفانَوَهنرَوَادبَوَشهادتَ
راَدرَدلهاَزندهَمیکندَ .
رسالتَدانشگاههایَماَ،پرورشَانسانهاییَدرَترازَچمرانَاستَ.خداوندَروحَمطهرَاوَراَباَاولیایَخودَمحشورَکندَ .
َ
تشکر از رئیس قوه قضاییه و مسئوالن جهاد کشاورزی
ازَتالشهایَدوستانَدرَقوهیَقضائیهَوَمدیرَعزیزَقوهیَقضائیهَتشکرَمیکنیمَکهَخیلیَخوبَوَامیدبخش َوَباَ
قدرتَواردَشدندَ.امیدواریمَدرَمسیرَتحققَدستگاهَقضاییَِترازَاسالمیَموفقَباشندَ .
از َعزیزان َتوقعَداریم َدر َهفتهی َحقوق َبشر َآمریکاییَ ،الیحهای َبسیار َقویَدر َافشای َحقوق َبشر َآمریکاییَداشتهَ
باشند؛َچهَآنچهَدرَارتباطَباَایرانَانجامَشدهَوَچهَآنچهَدرَارتباطَباَسایرَملتهاَرویَدادهَاستَ .
ازَدوستانَعزیزی َکهَدرَعرصهیَکشاورزیَکشورَفعالیتَمیکنندَ،چهَکشاورزانَوَچهَوزارتَجهادَکشاورزیَ،تشکرَ
میکنیمَوَبرایشانَآرزویَتوفیقَداریمَ.ازَافاضاتیَکهَدرَاینَمحضرَشدَ،استفادهَکردیمَ .
َ
َ.۴اعرافَ.۹۶َ:

سقوط پهپاد و شکستی دیگر برای آمریکا
درَارتباطَباَمسئلهیَ پهپادَآمریکاییَوَاسقاطَآنَ،اصلَماجراَاینَاستَکهَیکَپهپادَپیشرفتهیَبهَقولَخودشانَ
غیرقابلَشناساییَ،مخفیانهَآمدهَ ،تجهیزاتَخودَراَخاموشَکردهَوَدرَمحدودهیَتنگهیَهرمزَواردَخاکَسرزمینَماَ
شدهَاستَ .غیرتَجوانانَرشیدَوَعزیزَماَجوشیدهَوَنیرویَهوافضایَسپاهَباَسامانهیَتمامَبومیَسومَخردادَوَباَ
موشکَزمینَبهَهواَ،اینَپهپادَراَسرنگونَکردهَاستَ .
کاخَسفیدَ،دستپاچه َشدَوَابتداَتکذیبَوَبعدَتأییدَکردَوَسپس َادعاَکردَکهَداخلَمنطقهیَبینالمللیَبودهَاستَ.
ترامپَ،جلسهیَفوریَتشکیلَدادَوَمثلَهمیشهَطنزسراییَکردَ.میگویدَایرانَاشتباهَردیابیَکردهَوَماَدرَآبهایَ
بینالمللیَبودیمَ.معلومَمیشودَکهَجغرافیَآنانَضعیفَاستَ.تنگهیَهرمزَبخشیَازَسرزمینَماَوَگورستانَمتجاوزانَ
خواهدَبودَ.بعدَهم َمیگویدَشایدَماَاشتباهَکردهایم!َبله؛َشماَاشتباهَکردهایدَوَاشتباهَشماَهزینهیَبزرگیَبرایَشماَ
داشتَ َ.
قبالً َهم َاز َاین َاشتباهها َکردهَبودیدَ .مگر َملوانان َشما َنبودند َکهَهمین َاشتباهَرا َکردند َوَآبروی َشماَرفت؟ َظاهراًَ
خواستهایدَمیزانَحساسیتَوَتواناییَماَراَدوبارهَامتحانَکنیدَ.بعدَازَشکستهایَسیاسیَوَدیپلماتیکَوَضربهَفنیَ
اخیرَدرَجریانَاعزامَنخستوزیرَژاپنَ،بازَهمَمیخواهیدَماَراَامتحانَکنید؟َخبَامتحانَکنید! َ
اینَآنَبازدارندگیَفعالَموردَتأکیدَرهبرَعزیزمانَاستَ .
َ
پیامها و پیامدهای هدفگیری پهپاد آمریکا توسط ایران
پیامهایَاینَکارَشایستهَوَبهموقعَجوانانَملتَماَاینَاستَکهَماَاهلَمنطقَوَعقالنیتَهستیم؛ َولیَدرَعینَحالَ
قدرتَمنطقَوَمنطقَقدرتَنیزَداریمَ.شروعکنندهَنیستیمَ،اماَاگرَشروعَکردیدَ،شماَتمامکنندهَنیستیدَ.اگرَیکیَبزنیدَ،
حداقلَیکیَمیخوریدَوَچهبساَسهَتاَبخوریدَ َ.

ملتَعزیز َوَنیروهایَمسلحَماَاهلَپنهانکاریَنیستند؛َبرخالفَشماَکهَدزدَدریاییَوَزمینیَوَهواییَهستیدَوَاخیراًَ
نفتکشها َراَزدیدَوَدرَمنطقهَخرابکاریَکردیدَ.اگرَملتَماَبخواهدَبزندَ،میزندَوَخوبَمیزندَوَبهموقع َهم َاعالمَ
میکندَ .
کشورهایَمفلوکَمنطقهَکهَچشمَامیدشانَبهَآمریکاَاستَنیزَدیدندَکهَسامانههایَآمریکاییَحتیَدرَبرابرَپهپادهایَ
یمنیَنتوانستندَکاریَبکنندَ.الاقلَازَماَبخریدَکهَباَشماَارزانترَحسابَخواهیمَکرد! َ
جبههیَمقاومتَاسالمیَهمَپیامَجدیدیَدریافتَکردَوَشورَوَشوقَگرفتندَ.انشاءاللَهمینَمسیرَراَادامهَخواهندَدادَ .
پیامَاینَعملَبرایَملتَماَ ،پیامَعزتَوَاقتدارَبودَ.بچههایَچمرانَوَطهرانیمقدّمَمثلَهمیشهَدرَمیدانَهستندَوَ
بهموقعَاقدامَمیکنندَ.دستَشماَدردَنکند! َ
بهَآمریکاییها َهم َمیگوییمَکهَهرچهَسریعترَازَملتَایرانَعذرخواهیَکنیدَ .دستگاه َدیپلماسیَوَوزارتَخارجهیَماَ
بایدَدرَاینَزمینهَاقدامَحقوقیَداشتهَباشندَ .
بازَبویَآزادیَخرمشهرَبهَمشامَرسیدَ.ازَسبزپوشانَسپاهَتقدیرَوَتشکرَمیکنیمَ .
ازَهمهیَشماَبرادرانَوَخواهرانَعزیزَبابتَحضورَپرمعنایتانَدرَنمازَجمعهَتشکرَمیکنمَ.ازَاختاللهاییَکهَدرَبرخیَ
ورودیهاَهستَ،عذرخواهیَمیکنمَ.انشاءاللَعزیزانَتدبیرَکنندَتاَشماَبزرگوارانَبهَزحمتَنیفتید.
َ

