
: اول  نمازجمعه  ی به گزارش روابط عموم  خطبه  نماز جمعه که در مسجد   یمیدکتر سل  نیت االسالم والمسلمشهر محالت، حج  ستاد  امام جمعه موقت محالت در خطبه اول 

و حوادث فراز و فرود    ی: زندگ فتسوره آل عمران گ   ۱۸۲تا    ۱۲۱  اتیبا اشاره هفتم شوال آغاز جنگ احد و آ  یزکاریبه تقوا و پره  هیالقائم)عج( محالت برگزار شد، ضمن توص

عاقبت   ریمس  نیو رهنمون بشود که ا  تیهدا  یریناکرده به مس  یآرام آرام خدا  شودی فاصله گرفتن باعث م  نیو ا  رندیگ  یشوند فاصله م  یم   یدر فرودها دچار سست  یبرخ  دارد

 .ندارد یخوش

 ک یتاکت  کیاز    یکه انجام شد دشمن فور  یغفلت  لیاشت بدلفرود د  کیشدند بعد    روز یفراز بودکه مسلمانها پ  کیجنگ احد    نیفراز داشت قطعه آغاز  کیگفت: جنگ احد    یو

  خ یقطعه از تار  کی  انیاتفاق صرفاً ب  ن یاست که ا  ن یا  هشد،نکت  ی ن یاستفاده کرد آنها را دور زد از پشت حمله کرد و مسلمانها سه برابر دشمن تلفات دادند و حادثه سهمگ  دهیچیپ

 .ما درس آموز است یفردا و فرداها یحتما برا ستین

  ۱۵۵  ه یشوند؟گفت: با توجه به آ  یدچار م   زشیدر فرودها به آفت ر  یشوند؟ چرا برخ  یم  یو عقب ماندگ  یدر فرودها دچار سست   یسوال که چرا برخ  نیبه ا  در پاسخ  شانیا

ملکه شده    شانیاز آنها آرام آرام برا  یگذار بوده برخ   ریثتاآنها    یاقدامات در صفات نفسان   نیاز ا  یانجام دادند  بخش   یدر گذشته اقدامات  نهایاست که ا  نیا  زشیعمران علت رآل

  نها یشود ا  یمقدار فضا غبار آلود م  کیکه    یدر فرود آن زمان  شودیمشکالت باعث م  نیاست که ا  یکارنامه درست کرده منشاء بروز مشکالت   کی  شانیآنها که برا  یرفتارها  نیا

 .زده بشوند رند،آفتیبشوند،فاصله بگ زشیدچار ر

  ه یفق  یبا ول   ایعصمت و طهارت)ع( و    تی) ص( با اهل ب  امبریبا پ   ی اوقات با ول  ی است که انسان گاه  نیآفت ها ا  نیاز ا  یک یمعه محالت در خصوص آفت ها گفت:  ج  بیطخ

  ی م   الیخودش خ ریکند به تعب  ی م  ی فاصله گذار  یفکرشود ،آرام آرام اول از لحاظ    یندارد دچار فاصله م   ل یتواند هضم کند،قدرت تحل  یافتد نم   ی که م  یاتفاق   ک ی  لی دوران بدل

  ی دچار فاصله گذار یاکند،در جنگ احد متاسفانه عده  ینمود و جلوه م یفاصله گذار نیداند،ابتدا از درون و بعد هم در عمل به مرور ا یفهمد خودش را عقل کل م  یکند بهتر م

 .میانقالب شاهد بود لیاوا رنظام د نیمسوول ین را در برخ شدند  و نمونه آ امبریبا پ

است   یآفت بزرگ   دنیو خود را مطلق د  یپندارند ،حق پندار  یخود را حق م   نکه یا  لی شوند بدل  یم  ی ها در فرودها دچار سست  یاوقات بعض   ی در مورد آفت دوم گفت: گاه  یو

 .و سرنگون شود اوردهیطاقت ن مینس نیانسان با کوچکتر  شودی که گاه باعث م

 .ردیگ یکند روز مبادا،در فرودها فاصله م یپندارند فرار م یکه خود را حق م  یاول کس کردیوجود دارد رو  کردیرو گفت: دو شانیا

  یریکناره گ  ستین  یکند ،مجاهدت و جهاد فصل  یدهد تالش و مجاهدت م  یم  نهیدفاع از حق هز  یاست برا  تیو واقع  قتی که بدنبال دفاع از حق و حق  یدوم کس  کردیرو

 ممنوع. 

گفت: شما   نیشود در خصوص مذاکرات و  ینم  دهیسوراخ دوبار گز  کیاکرم )ص( که مومن از    امبریپ  شیدر خطبه دوم با اشاره به فرما  یمیاالسالم دکتر سلحجت   :  دوم  بهخط

 :خصوص چند نکته قابل توجه است نیدر ا دی نشو دهیدوبار گز دیمواظب باش دیشد دهیبد هم گز دیشد دهیبرجام گز دیرفت

۱  .ها میتحر یها نه برخ میآقا فرمودند کل تحر دیشدن دوباره است مواظب باش دهیهمان گز نیها را بردارند ا میاز تحر یمطرح است که برخ  ییبحث ها نیاالن در و ⃣

۲ اقتصاد کشور    یعنیشدن است    دهیگز  دوبار  سوراخ  کیاز    نیق،ا یکنند تعل  دیتمد  ی بردارند ه  ی روزه  ه  ۱۲۰  یمدت زمان  کیها را در    میاست که تحر  ییبحث ها  نیدر و ⃣

 .شود یشرط

3 آن آب نبات بود    نیدادند ا  ی دالر م  ونیلیم  ۴۰۰  یآن آقا  دُرّ غلطان را ازش گرفتند گهر را ربودند،در برجام آمدند ماه  ریدادند به تعب  نهایمقدار آب نبات به ا  ک یدر برجام   ⃣

  کیآب نبات است مومن از    نیا  رندیبگ   یازاتیامت  کیدالر بدهند    اردیلیم  ۷تا    ۶است که    نیگرفتند االن هم دوباره بحث ا  رندیبگ  دیکردند بعد آنچه را با  نیریرا ش  نهایدهن ا

 .شود ینم دهیسوراخ دوبار گز

۴  .شود ینم دهیسوراخ دوبار گز کیرفت مومن از  یسر ملت کاله بد دندیو لغو را نفهم قیفرق تعل ونیدقت نکردند، آقا شودی در برجام در عبارات که نوشته م ⃣

۵  .بشود یشینه فرسا دینه عجله کن نیروزه درست کنند و شد آنچه که شد،حواستان جمع باشد در و ۱۰۰خواستند   یدر برجام عجله کردند م ⃣

۶ هفته    نیاالن در ا  نیهم  ند یعقب بنش  یکه براحت   ستین  یدشمن  نیا  دیتا،بدان۱۵۰۰شد    کدفعهیتا بود    ۷۰۰از    شیکه ب  ییاه  می تحر  دیدیدر برجام دشمن عقب ننشست شما د ⃣

ها هم طبق قانون    لمیف  ریبشود ذخا  ی لمبرداریف  گرید  هندآژانس را جمع بکنند و اجازه ند  یها  لمیف ستیبا  ی آژانس قرار بود سه ماهه تمام بشود قانون مجلس بود اول خرداد م

  ن یخواهد چکار؟ ا یدرصد م  ۶۰  یساز  ی غن  ران یا  دیگو یکل آژانس با جسارت م  ریمد  یرافائل گروس  روزی،د  میده  ی ماه مهلت م  ریگفتند تا اول ت ونیپاک شود آقا  ستیبا  یم

کند و ما آگر   دیداروها را تول  ویتواند راد  یدرصد را داشته باشد م  ۶۰که    یکشور  ستیسالح ن  یدرصد فقط برا   ۶۰  ومیبداند اوران  یپر مخاطره است ،اوال گروس  رانیاقدام ا

بده  ری مس  نیا  گریماه د  3تا    ۲/۵ود  حد ادامه  ب  ویراد  میتوان  یکه م  میشو  یم  ایجزء چهار کشور دن  میرا  را که مال    د ی است خودمان داخل کشور تول  یسرطان  یماریداروها 

الزم    گرید  میمقدار افزون کن  کیرا    رمانیذخا  میبتوان  گریرآکتور اراک ما سه ماه د  م،سوختیتوانی نم  مینداشته باش  یعن یدرصد دارد    ۶۰ه سوخت  ب  ازیما ن  یها  ییایدر  ریم،زیکن



  ی حق ملت را م  دیجاه طلب است جاه طلب شما هست  رانیا  ند یگو  یکنند م   یم   نیرا توه  ران یکه ا  انی د،آقاینشو  دهیدوباره گز  دیمواظب باش   دیشد  دهیگز  کباری  م،آنجایندار

 .دیمفت از چنگ آنها خارج کن  دیخواه

۷ االن باز ساختار    نیجمهور در و  سیرئ   ییدو تا دستور اجرا  یکیها را برنداشتند با    میها برداشته شود ساختار تحر  میساختار تحر  دیمواظب باش  میزد  ادیدر برجام ما فر ⃣

کردند، در زمان ترامپ قانون کاتسا را   بیرا تصو  سایو آ  زایها دو قانون و  ییکا یگفتند مودب است آمر  یم  یعد از برجام در زمان اوباما که بعضهست، ب  شیها سر جا  میتحر

افتد ،ما   ی نم  ی اتفاق  چیگردانند ه  ی برم  ن یآن قوان  لهیها را در آن قالب بوس  میتحر  ن یسه قانون هست هم  ن یکه ا  یها به برجام برگردند مادام  ییکایکردند بفرض که آمر  بیتصو

و مذاکرات  ا  میزد  ادیفر  نیاول  از  قبل  تا  م  دیرون  دیریبگ  ازیامت  نکه یکه  م  زیپشت  پشت  نشستند  رفتند  راحت  نکردند هل شدند  م  زیمذاکره،گوش  آقا  یزیمذاکره،پشت    ی که 

ا  ۹۶اسفند    یعراقچ از  نم  هنکیدو ماه قبل  به صراحت گفت ما باصطالح برجام را موفق  از برجام خارج بشود  ا  میدان  یترامپ  نشده    بمانینص  یازیامت  چیما ه  نکهیبه خاطر 

 ی باعث شده بود اجماع جهان  وانهیکند چون ترامپ د  یتر از ترامپ دارد عمل م  دهیچیپ  دنیبا  یبزرگتر از برجام است،آقا  نیکاله سرتان برود و   نیهم  نیدر ودوباره    است،نکند

 .دیکند مواظب باش ی درست م یدارد آرام آرام اجماع جهان دنیما نشود اما با هیعل

  مان یپ  ن ین زمان از اآ  س،ترامپیپار  ی آب و هوا  مانیبنام پ  میدار  یمانیپ  ک یافتد ما    یاتفاق م   نیکنند ا   یم   یسادگ  ی ت: وقتگف  ر یاخ  یروز ها   یها  یبا اشاره به خاموش  یو

ابتکار معاون ر برا  س ییخارج شد ،خانم  ا  وستنیپ  یجمهور  ا  ییکرد،کشورها  یتالش وافر  مانیپ  نیبه  به  انرژ  یم  وندندیپ  یم  مانیپ  نی که    ک یدر    برق خودشان را  ی توانند 

درصد    ۸۰شود و....خود فرانسه    یازون چه م   هی ال  ندیگو  ی م  نکهیممنوع ،بخاطر ا  ندیگو  ی و نفت گاز استفاده کنند باالتر از آن را م  لیگازوئ   ی عنی   یلیفس   یاز سوخت ها  یسطح

مانع ما شدند که   نهایشود ،در برجام ا  یم  جادیما مشکل ا  یند براآور  یفشار م  نجایندارند،آنها هرچه ا  یکند پس خودشان مشکل   یم  نیتام  یبرقش را با سوخت هسته ا   یانرژ

  وررا، در کش  یلیسوخت فس  یها  روگاهیتوسعه ندهند ن  نهایهم باعث شد ا  سیاز آنطرف هم الحاق به معاهده پار  میکن  دیتول  یاهسته   یفناور  قیبرق خودمان را از طر  میما بتوان

مگاوات    ۱۰۰۰االن فقط    م،مایکن  یمنطق  یگفتگو  گریبا همد  ندیایب  نهایکرده،ا  جادیا  تید است،برجام محدود محدو  یبرق آب  روگاهیاز ن  بارش کم است، استفاده ما  زانیما هم که م

برق در کشور ما   د یف تولهزار مگاوات اما نرسانند از آنطر  ۲۰به    مینمان را پارسال برسا  یبوده ما برق هسته ا   م،بنا یکن  دیتول   یبرق هسته ا  میتوان  یبرق مان آنهم  بوشهر م 

ما    میکرد  یکشور برق صادر م  درصد است ما سابق به پنج   ۱۲نکرد رشد ساالنه مصرف ما    یگذار  هیهشت سال سرما  نیدولت در ا  س،یکرد بخاطر معاهده پار  دایاهش پک

  م یداشت  ازیهزار مگاوات ن  ۸۰تا    ۷۵به   کیهزار مگاوات،نزد  ۵۶شده حدود    دمانیتول   میداشت  ازیهزار مگاوات ن ۵۸االن ما    ندکرد  یکار بلد کار  ونیآقا  ن یا    م یمشکل برق نداشت

  م یکن  یی مقدار صرفه جو  ک ی  میدست به دست هم بده  دیطرف هم با  نیکرده قبول اما از ا  یکردند. دولت کوتاه  تیریمقدار رمز ارزها را مد  کی  می، در مجلس که فشار آورد

 . دولت را جبران کند نیا  یها یعقب ماندگ نیباشد بتواند ا یارآمدد و کدولت توانمن کی یانشاءاهلل دولت بعد

هزار   ۲۰۰دارد،  زشیهزار ر  ۲۰هزار،  ۱۹هزار،  ۲۸همان روز بورس    می ما بورس را به اوج رساند  ندیگو  یم  ونیبا اشاره به مسئله بورس گفت: واقعاً تعجب آور است آقا   شانیا

 .دیخسارت مردم را پرداخت کن تومان دولت سود کرده ،در بورس اردیلیم

جمهور خوشحال   سیحرف رئ  نیتمام شد گفت: ما با ا گرید می گران کرد  میخواست یهرچه که م ۹۹جمهور که ما در سال  سیبا اشاره به سخن رئ  یاسالم یمجلس شورا ندهینما

  د یکه زد  ی حرف نیا  یدرصد گران شده الاقل شما رو  ۲۰  مانیدرصد،س   ۲۲صد،مرغ  در  3۵درصد،روغن  ۱۶تا    ۹،خودرو  درصد  ۲۵ یلوازم خانگ  م ینیب  یروزها م  نیاما ما ا  میشد

 .دیکن تیآخر صدارتتان مردم را کمتر اذ یروزها نیا دیکن تیریمد دیستیبا

زدند و    ازدهمیمجلس    نهیبه س  یرهبرمدال افتخار بود که مقام معظم    کی  ن یگفت: ا  ی از مجلس فعل  شان یا  فیو محبت و تعر  ی با اشاره به نشست مجلس با مقام معظم رهبر  یو

 نیدر ا  یبزرگ  یکنند،کارها  یم  یمجلس دشمن  نیبا ا  یگر  یانقالب  نیاست و بخاطر هم  یمجلس پرتوان،کارآمد و انقالب  ن یمدال را حراست کند،آقا فرمودند ا  نیا  دیمجلس با 

 .انجام شد ی بر خانه خال اتیقانون مال ای یردقانون راهب بیمجلس از جمله تصو

است که مردم در صحنه    نیملت است،دشمن دنبال ا  یعزت کشور و آبرو  هیخصوص گفت: انتخابات ما  نیدر ا  یمقام معظم رهبر  شاتیبا اشاره به مسئله انتخابات و فرما  یو

ها   هیگال   میائ یبه صحنه ب  میکن  وسی دشمن را مأ   نکهیا  یزنند، ما برا  یهم در داخل همان حرف دشمن را م  یکرد،برخ  وسیدشمن را مأ   دینکنند با  دایپ  یانتخابات حضور معنادار

 د،لذایمسائل شد  نیشما باعث ا  میبگوئ   نهایبه ا  مینه بگوئ   نهای کشور خلق کردند به ا  یمشکالت را برا  نیکه ا  یو به کسان  میائ یصندوق ب  ی پا  دیوجود دارد اتفاقا با  یبطور جد

 .دهد ینشان م انی است که اقتدار ملت را به جهان یا نهیاست آ یساالر مدانتخابات جلوه مر می در انتخابات شرکت کن یبصورت جد

  ت یکه رد صالح  ی که دارد رفتار کرده، کس  ی نگهبان بر اساس گزارشات و اطالعات  ی نگهبان گفت: شورا  یتوسط شورا  دایاز کاند  ی برخ  ت یبا اشاره به اعالم عدم صالح  شانیا

 .ستین تیعدم صالح  یشده به معنا

  دیاگر آمدند بگو  ندیاین  یرا   یهاصندوق  یمردم پا  دیاست که بگو  ن یفرمودند دشمن بدنبال ا  یگفت: همانطور که مقام معظم رهبر  یاسالم  یمجلس شورا  سهیرئ   ئتیه  عضو

 .میوش بدهآنها گ یبه حرف ها دیندارد ما نبا یاریجمهور اخت سیرئ  ندیانتخاب شد که مورد نظر دشمن نبود بگو یکس  کیشده بود اگر  یمهندس



  دان یکنند، انتخابات م تیاخالق را رعا ینکنند ،در مبارزات انتخابات بیو تخر نیتوه داهایو طرفداران آنها  گفت: کاند داهایبه کاند یمقام معظم رهبر یها هیبا اشاره به توص یو

  یی دهد و کارها  یکنند حتما خدا برکت م  ییشأن را خدا  تیآنها ن  داران کنند و طرفن  ی ندهند و هنجار شکن  نانه یواقع ب  ریغ  یاست نه مسابقه در شرور،شعارها  رات یمسابقه در خ

 .رندیقرار نگ یمجاز یالقائات فضا رید و تحت تاثکه نامزدشان اطالع ندارند انجام ندهن

ها  یدهها سال است بعض رشیگاه تأث ستیروز ن کی رشیا تأثروز است ام کیبه ملت گفت: همانطور که آقا فرمودند انتخابات  یمقام معظم رهبر یها هیبا اشاره به توص شانیا

چون    ستیدادن هم مصلحت ن  د یسف  ی داده و رأ  ی گرید  بهخودش را    ار یکند اخت  یآنکه شرکت نم   می کن   یشرکت نم   ای  میده   یم  د یسف  ی رأ  م یدر انتخابات اگر شرکت کن  ندیگو  یم

 .انتخابات مربوط به خود مردم است دین،حتما انتخاب ک یداده ا یگریرا به د ارتیباز هم شما اخت

کوچک همه هم را    یمهم است غفلت نشود شهر ها  ار یو روستا گفت: انتخابات شوراها هم بس  شهر  ی اسالم  ی در خاتمه با اشاره به انتخابات شوراها  یم یدکتر سل  االسالمحجت

 . ستچون بخش عمده بودجه شهر دست شوراها دی را انتخاب کن نیدانند در انتخابات شوراها بهتر یشناسند سوابق هم را م یم


