
امام جمعه موقت محالت در خطبه اول نماز جمعه که در مسجد  یمیدکتر سل نیستاد نمازجمعه شهر محالت، حجت االسالم والمسلم یبه گزارش روابط عموم خطبه اول :

)ع(  یعل نیالمومن ری)ص( به ام ماسال امبریپ یاز امام صادق )ع( در خصوص سفارش ها یتیبا اشاره به روا یزکاریبه تقوا و پره هیالقائم)عج( محالت برگزار شد، ضمن توص

 یبوده که به همه  تیاهم ی)ع( داراتیباز نظر اهل لهیرذ نیا نقدریدروغ از دهانت خارج نشود(، ا کی یاقب باش حتجان مر یعل»بود که  نیسفارش آن حضرت ا نیگفت: اول

سخن  کیکه  یبه حال کس یوا» آمده که تیشود چنانچه در روا زیهم پره یگفتن به شوخ وغدارد که از در یاتیدر روا یو حت« گناهان است یقفل همه  دیدروغ کل» ما گفتند 

 .است افتهیدر گوشه و کنار توسعه  یکن نشده و حت شهیدر جامعه ر لهیرذ نیخصوص هنوز ا نیفراوان در ا اتیروا رغمیاما متاسفانه عل« که مردم بخندند دیگو یدروغ م

 نیکه ا دیگو یدروغ م یحوزه مسائل جمع کنفردریکند اما گاه  یجدا م مانیخودش را دارد و حتماً فرد را از نور ا ریاست که تاث یگفت: گاه دروغ در حوزه مباحث فرد یو

 .است یافزون تر از حوزه مسائل فرد اریبس اریدوباره گناهش بس

 اًیاعتقادات مردم سست شود ثان ادیبشوند و بن نید یمردم ب شودیگفت: اوالً دروغ باعث م اتیروا دگاهیاز د یدر خصوص آثار دروغ مخصوصا در حوزه مسائل جمع شانیا

نوع عدم تعادل در جامعه و  کی جادیباعث ا دروغاست ثالثاً  شتریب بشیاز ربا بدتر و آس یحکومت،مملکت و عموم مردم است و حت یبرا یدروغ گاه منشاء مشکالت اقتصاد

 .است یحوزه مناسبات اجتماع

 یها ادیو بن یدر مسائل اخالق دیکند با دایدر جامعه توسعه پ ینداریر اجتماع باشد،اقتصادمان درست شود و دتعادل د میخواه یجمعه موقت محالت گفت: ما اگر م امام

 .میکن کن شهیرا در جامعه ر لهیرذ نیتا ا میاز گذشته تالش کن شیب یاعتقاد

 یعنیکردند  یمعن یورع را خوددار یکلمه گفت: بعض نیا یکردند و در خصوص معنا انی)ع( را ورع ب یعل نیالمومن ریخدا)ص( به ام امبریسفارش پ نیدوم یمیسل االسالمحجت

ناکرده نفس اماره انسان را وارد  یکردند که اگر خدا یمعن نطوریا ینشود و برخ ریپرتگاه ترمز کند و اصأل وارد مس یگناه سقوط کند در لبه  یاست در دره  کیانسان نزد یوقت

برساند به  را به اوج یخودنگهدار نیاست ، که اگر انسان ا یخودنگهدار کیاز عرفا هم گفته اند ورع  یبرگردد و برخ عیگناه بزند و سر ی نهیه سدست رد ب کبارهیکرد  ریمس

به  ندازدیب یخودش را به سخت دیکه انسان تصور کند رها باشد بلکه با ستین نگونهیورع، ورع ا ندیگو یم نیلحظه به لحظه بترسد به ا مانشیبرسد و از ضربه خوردن به ا تینها

 .چشمش باشد یمتعال هر لحظه جلو یکه عظمت خدا ینحو

قدار آمده اند م کی یمعناست که انسان مواظب باشد گناه نکند اما بعض نیورع به ا نجایخواهم بکنم ا یم یمن هرکار دیگو یم نکهیکار است مثل ا یگفت: ورع گاه در ابتدا یو

 .کنند یکه مباح را هم ترک م ستنده یقدم جلوتر ورع اهل زهد است که آنها کسان کیاز شبهات است و  اطیشود خواص و ورع خواص احت یم نیجلوتر ا

 شانیمتعال برا یکه خدا یبه مقامات نکهیکنند به خاطر ا ینگاه نم ایبه دن یاست که حت نیخدا ا یایگفت: ورع اهل سلوک و اول نیدر خصوص ورع اهل سلوک و مجذوب شانیا

 .نندیب یم راهم ورع دارند و آنها فقط و فقط حضرت دوست  یدر مقامات معنو یهستند که حت یکسان نیدر نظر گرفته برسند و مجذوب

دولتها  یزاده روشن شد که برخ یفخر دیه گفت:با شهادت شهزاد یدکتر محسن فخر یادر خطبه دوم با اشاره به شهادت دانشمند هسته یمیحجت االسالم دکتر سل : دومخطبه 

 .موضوع اعتراف کردند نیهستند و خودشان به ا ستیترور

 !است ییکایحقوق بشر آمر تیواقع نیانجام خواهد داد؟! ا یچه اقدام یدولت سمیترور نیدر مورد ا تیامن یسازمان ملل و شورا ایآ

 !!سازمانها دل بسته اند نیبه ا یشیمسئوالن در داخل کشور با ساده اند یغاصب و زورگو هستند و چرا برخ یرفتار دولتها هیتنها به دنبال توج یالملل نیب یسازمانها نیا

را  یدانشمند هسته ا نیا میدانست یکند که ما م یدر مصاحبه خود اعالم م یمل تیامن یعال یشورا ریدب یوقت م،یدار یترور روشن ساخت که ما در کشور نفوذ نیگفت:ا یو

 !وجود دارد یدهد که حتما در کشور نفوذ یم اننش نی!! امیداده بود شیرا افزا شانیو محافظان ا میدانستیترور را م نیا یمکان احتمال یترور کنند و حت خواهندیم

 .هستند کیشر دیشه نیشده اند، در خون ا هاینفوذ نیخود، بسترساز حضور ا یشیکه با ساده اند یکسان

 .مانده است یسلطه گر باق یکشورها یدر ذات برخ یدانشمند کُش نیکردند؛ ا یکشورها دانشمندان را محاکمه و اعدام م یدر برخ یقرون وسط در

و اشاره  دیموضوع را فهم نیا اهوید؛ نتاناشاره کنن یزاده به دانشمند هسته ا یفخر دیخود در مورد شه تیتسل امیکشور حاضر نبودند در پ نیمسئول یدر ادامه گفت: برخ شانیا

ترور را  نیحاضر نشد ا دیکه شما به او دل بسته ا دنیبا یآقا یشده اند؛ ول نانیدر دست ا یبه عروسک لیگره زده اند و تبد دنیزلف خود را به لبخند با نیمسئول یبرخ یکرد ول

 دیکه شه یکنند؛ موضوع ۳و  ۲برجام  یشود و دوباره کشور را وادار به مذاکره برا جادیجنگ و صلح ا یاتفاق افتاد تا دوگانگ شانیترور در زمان ا نیمحکوم کند و اتفاقا ا

 .بود کردهبه آن اشاره  شیخو اتیدر زمان ح یمانیسل

کرد  بیرا تصو یترور، مجلس طرح قانون اقدام راهبرد نیانجام اگفت: بعد  یاسالم یدر مجلس شورا یطرح قانون اقدام راهبرد بیجمعه موقت محالت با اشاره به تصو امام

 .هماهنگ شده بود یمل تیامن یعال یقانون با شورا نیماده دارد؛ تمام مواد ا ۹که 



 یقانون در هماهنگ نیداد و اعالم کرد که ا هیانیرسما ب یمل تیامن یعال یقانون پرداختند و شورا نیبه مخالفت با ا نیمسئول یبرخ میقانون شاهد بود نیا بیبعد از تصو متاسفانه

برجام است، قانون  نیافراد که تنها دستاورد آنها همنیشد و هم ادهبرجام استف ۳۶و  ۳۵ یقانون از بندها نیشده است. در ا بیو تصو نیتدو یمل تیامن یعال یکامل با شورا

 .تابند یرا برنم مهایلغو تحر یبرا یاقدام راهبرد

 .نکنند یدشمن باز نینخورند و در زم بیفر نیمسئول یبرخ دوارمیالزم االجراست و ام یو مسئول تیهر شخص یحکمفرماست و قانون برا کشور قانون در

شد و  ینطنز جمع آور یهسته ا روگاهین یوژهایفیو سانتر افتیکشور به خارج انتقال  یشده هسته ا یغن یکه سوختها میتوافق برجام شاهد بود یو اجرا بیگفت:با تصو یو

 .از دور خارج شد زیاراک ن یرآکتور هسته ا

 .خاص کاربرد دارد یهایماریو ب یسرطان یداروها دیتول یالزم دارد و برا یدرصد ۲۰تهران سوخت  رآکتور

 .میکن افتیسوخت در هیاز روس ران،یشده ا یغن یبرجام توافق شده بود تا با خروج سوختها در

 !کرد یدالر مطالبه م ونیلیم ۶۰درصد،  ۲۰سوخت  لوگرمیهر سه ک یبرا هیروس

 یمقام معظم رهبر تیدر برجام قبول کرده اند که بازرسان آژانس بتوانند از ب یعنیکنند،  دیبرجام آمده است که بازرسان آژانس از هر مکان و در هر زمان بتوانند بازد ۵ماده  در

 !!کنند دیبازد زین

 .میبا دشمن مقابله کن میتوان یم م،یباش یو اگر قو میباش یقو دیکردند که با دیتاک زین یقدرت است و رهبر دیراه مقابله با دشمن تول تنها

اند بفروشد، در بودجه سال تو یکه نفت نم کندیکه دولت خود اعالم م یوجود دارد؛ در حال ییچاله ها اهیس ۱۴۰۰بودجه  حهیگفت: در ال ۱۴۰۰بودجه حهیبا اشاره به ال شانیا

 !کرده اند؟ یزینگونه برنامه ریدر کشور رخ داده که ا یچه اتفاق ایهزار بشکه نفت بفروشد! آ ۳۰۰و  ونیلیکرده که روزانه دو م ینیب شیبعد پ

به نفت دارد و  دیشد یوابستگ حهیال نیکند، چون ا یکند و به شدت مقروض م یمواجه م یرا با چالش جد ندهیاست و دولت آ هیاستقراض حهیبلکه ال ستیبودجه ن حهیال نیا

 .شود یآن محقق نم یدرآمدها

 .تر رصد کنند یاوضاع را جد زیعز نیبازار آشفته است؛ مسئول تیدر ادامه گفت: وضع یاسالم یمجلس شورا ندهینما

از  میکن یم هیمردم را با چالش مواجه کرده است؛ به آنان توص یزندگ نیمسئول یمفسدان با برخ یبرخ یریمردم، ارتباط گ شتیگروگان گرفتن مع ،یمیخودتحر ،یاشراف تیریمد

 .مواجه شده است یمردم با استرس و سردرگم یو زندگ دهاز مردم گرفته ش یشاد یسرسام آور در مسکن و خودرو و اقالم خوراک یمتهایق نیخود دست بردارند؛ با ا هیرو نیا

رهبری نیز از ماند، مقام معظم یباق یبود و تا آخر عمر انقالب یانقالب یفرد یزدیاهلل  تیگفت: آ یزدیمحمد  اهللتیدر خاتمه با اشاره به ارتحال آ یمیدکتر سل االسالمحجت

 . دشخصیت ایشان تجلیل کرد و از اقدامات انقالبی ایشان وزن سنگین ذخیره معنوی نام بردن


