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نسخه تلفن همراه
بیانات رهبر انقالب در خطبه های نماز عید فطر

الّسالم علیکم و رحمةاهلل
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ُلماِت َو  ماواِت َو ااَلرَض َو َجَعَل الظُّ الحمدهلل رّب العالمین. اَلَحمُدهلل الَّذی َخَلَق السَّ
الّنوَر ُثمَّ الَّذیَن َکَفروا بَِربِِّهم َیعِدلون.)۱( احمده و استعینه و استغفره و اتوب الیه و 
اصّلی و اسّلم علی حبیبه و نجیبه سّید خلقه ابی القاسم المصطفی محّمد و علی آله 
االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهدّیین المعصومین المکّرمین سّیما بقّیة اهلل 
فی االرضین و الّصالة علی ائّمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.
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   عید فطر، روز پاداش گرفتن محسنون
به همه ی برادران و خواهران حاضر در این اجتماع عظیم و پُرشور و به همه ی ملّت 
ایران و به همه ی اّمت اسالمی تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را که فرمود 
روزی است که »ُیثاُب فیِه الُمحِسنون َو ُیخَسُر فیِه الُمبِطلون«؛)۲( آنها که زحمت 
کشیدند، تالش کردند، کارهای نیک انجام دادند، امروز روز پاداش گرفتن آنها 

است. بحمداهلل ملّت ما غالباً در شمار »محسنون«اند.

   ماه رمضان، ماه مسابقه بین مؤمنان در زمینه هایی مانند:
1. جزءخوانی قرآن

فرمود: اِنَّ اهلَل َجَعلَ  َشهَر َرَمضانَ  ِمضماراً لَِخلِقِه َفَیسَتِبقوَن ِفیِه بِطاَعِتِه اِلَی َمرضاِته .)۳( 
خدای متعال ماه رمضان را میدان مسابقه قرار داده است بین مؤمنین که به وسیله ی 
اطاعت خداوند، به رضای الهی نزدیک بشوند. هر سال در این مسابقه، بحمداهلل 
ملّت ما امتیازهای بیشتری به دست می آوَرد. وقتی مقایسه میکنیم هر سال را با 
ب  سالهای قبل از آن، پیشرفت در معنویّت را، در کارهای نیک را، در اَعمال مقِرّ
انسان به خدای متعال را، در میان مردم در هر سال بیشتر میبینیم. تالوت قرآن، 
جزءخوانی قرآن در چند ساِل قبل از این در یک شهر شروع شد؛ امروز در بسیاری از 
شهرهای کشور در این ماه رمضان این سّنت بسیار مستحسن)۴( و زیبا تکرار شد. 
مجالس دعا، مجالس مناجات، حال و حضور مردم در این مجالس، هر سال بیشتر 
است. بنده امسال تحقیق کردم، کسب اّطالع کردم؛ مجالس دعا و ذکر و مناجات 
و توّسل و موعظه، از هر سال گرم تر و گیراتر و پُرجمعّیت تر بوده است. این همان 

میدان مسابقه است.
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2.  افطاری ساده دادن به مردم 
افطاری دادن به مردم؛ سّنتی که چند سال است که بحمداهلل در بین مردم معمول 
شده است؛ در مساجد، در خیابانها، در کوچه ها، در مسیرها فرش می اندازند و 
افطاری ساده میدهند یا بسته های افطاری را بین مردم تقسیم میکنند. اینها امسال 

از سالهای گذشته بیشتر بود، پُررونق تر بود؛ این، پیشرفِت در این مسابقه است. 

3.  برگزاری شبهای قدر
و اوج درخشندگی ماه رمضان در شبهای قدر بود و آن اجتماع عظیم مردم در نقاط 
مختلف این شهر و همه ی شهرها در سراسر کشور که مردم دستها را به دعا بلند 
کردند، با خدای متعال حرف زدند، درخواست کردند، مناجات کردند، لطافت و 

صفای روح خودشان را افزایش دادند. اینها همان تالشهای میدان مسابقه است. 

4. برگزاری راه پیمایی روز قدس
و آنگاه راه پیمایی روز قدس که حقیقتاً یک پدیده ی منحصربه فردی در جمهوری 
اسالمی است و امسال از همیشه برجسته تر بود؛ در زیر آن آفتاب داغ، در روزهای 
بلند، با دهان روزه و بعد از شِب بیداری کشیده ی بیست وسّوم ماه رمضان؛ چند 
ساعت بعد از پایان بیداری شب احیاء، مردم با این شور  و  نشاط بیایند داخل 
خیابانها؛ که کسانی که این محاسبات را میکنند، به ما گزارش کردند امسال در 
اغلب شهرهای کشور، جمعّیت راه پیمایان، پُرشورتر و ازلحاظ کّمّیت، بیشتر از سال 

گذشته و سالهای گذشته بود. 
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   مّلت ایران: بیدار، پُرانگیزه، پایبند به معنویّت، ایستاده در مقابل 
دنیای رونده ی به سمت انحطاط معنوی

این ملّت، بیدار است. این ملّت، پُرانگیزه است. این ملّت، خسته نیست. آن کسانی 
که به  تبع از تبلیغات دشمنان، ترویج میکنند که این ملّت خسته است، بی نشاط 
است، خودشان خسته اند، خودشان بی نشاطند! تعمیم میدهند، قیاس به نفس 
میکنند. این ملّتی که بعد از یک شب احیاء، با آن هیجان، با آن شور و نشاط، 
از همه ی قشرهای مردم -زن و مرد و پیر و جوان- وارد خیابانها میشوند و آن 
راه پیمایی را به راه می اندازند، این ملّت خسته نیست، نومید نیست. این ملّت 
میدان کار را میدان مسابقه میداند، معنویّت او روز به روز بحمداهلل بیشتر است. 
هر سال معنویّت مردم ما و صفای آنها در ماه رمضان بیشتر است؛ این معنایش 
این است که ملّت ایران به رغِم اَنف)۵( سیاستهایی که انسانها را میخواهند از 
معنویّت دور کنند، به معنویّت پایبند است، ایستاده است و در مقابل دنیای 
رونده ی به سمت فساد و انحطاط معنوی ایستاده است. و عامل این همه تالش 
در سرتاسر کشور، عمدتاً جوانهای این کشورند؛ و این یک سرمایه ی معنوی 
این  و  باشد  وجودشان  در  معنویّت  روح  کشور،  جوانهای  که  است  بی بدیلی 

نگه دارنده ی هویّت و استقالل و عّزت و عظمِت کشور است.

 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد این عّزت را، این معنویّت را، این عظمت را، 
این حرکت به جلو را برای این ملّت بزرگ و مؤمن، پاینده و بادوام قرار ده.

ـُن  َمُد * لَم َیِلد َو لَم یولَد * َو لَم َیک حیِم * ُقل ُهَو اهللُ اََحٌد * اهلَلُ الصَّ حمِن الرَّ بِسِم اهلِل الرَّ
لَه ُکُفًوا اََحٌد.)۶(
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خطبه ی دّوم
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا 
ابی القاسم  المصطفی محّمد و علی آله  االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهدّیین 
المعصومین. الّلهّم صّل علی ولّیک امیرالمؤمنین علّی  بن  ابی طالب و علی حبیبته 
الّزهراء المرضّیة و علی الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجّنة و علی علّی بن 
الحسین سّید العابدین و علی محّمد بن  علّی باقر علم االّولین و اآلِخرین و علی جعفر 
بن محّمد الّصادق و علی موسی  بن جعفر الکاظم و علی علّی  بن موسی الّرضا و علی 
محّمد بن علّی الجواد و علی علّی  بن محّمد الهادی و علی الحسن بن علّی الّزکّی 
العسکری و علی الحّجة القائم المهدی صلواتک علیهم اجمعین و صّل علی ائّمة 

المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.

   رونق و شکوفایِی بیشتِر روز قدِس امسال در میان مّلتهای دیگر 
روز قدِس امسال، در میان ملّتهای دیگر هم رونق و شکوفایِی بیشتری داشت، 
گسترده تر بود؛ خبرهایی که از کشورهای مختلف به ما میرسید نشان میداد که 
ملّتها، در کشورهای گوناگون روز قدس را گرامی میدارند. این به معنای این است 
که علی رغم تبلیغات دشمنان، نزدیکِی میان ملّتهای مسلمان با ملّت بزرگ ایران 

بیشتر شده است، جهت گیری آنها به یکدیگر نزدیک تر شده است.

   شکست آمریکا و قدرتهای شیطانی در منطقه ی غرب آسیا 
 البّته قدرتهای شیطانی دائم در حال توطئه و نقشه  علیه ملّت ایرانند؛ چون از 
ایستادن او، از اقتدار او، از استقالل او، از فکِر بلنِد ابتکارِی او برای زندگِی ملّی، در 
میان ملّتها نگرانند. البّته این قدرتها تالش خودشان را میکنند و ان شاءاهلل همیشه 
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هم شکست میخورند. رئیس جمهور آمریکا)۷( اعالم کرد که در این منطقه ی غرِب 
آسیا هفت تریلیون دالر پول خرج کرده اند! خودش میگوید که صحبت میلیون 
نیست، صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است. »هفت تریلیون -هفت  هزار 
میلیارد- دالر ما در این منطقه خرج کرده ایم و چیزی دستمان نیامد«، این را خود 
او میگوید؛ این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه شکست خورده است. 
آمریکا در منطقه نتوانسته است، شیطان بزرگ با آن همه تالش، با آن همه وسوسه و 
دمدمه نتوانسته است به مقصوِد خود در این منطقه برسد. پول را خرج کرده است، 
َفَسُینِفقونَها ُثمَّ َتکوُن َعَلیِهم َحسَرًة ُثمَّ ُیغَلبون؛)۸( آیه ی قرآن است، پول را خرج 
میکنند اّما سودی از آن نمیبرند؛ بعد از این هم قدرتهای شیطانی در این منطقه 

هرچه پول خرج کنند، همین مطلب برایشان وجود دارد.

   لزوم بیداری در مقابل توطئه ی اقتصادی دشمن:
1. وظیفه ی مجموعه ی دستگاه های حاکمّیتی

ولی ملّت ایران باید بیدار باشد؛ باید توطئه ها را بشناسد. برادران عزیز، خواهران 
عزیز! در سراسر کشور، امروز توطئه ی دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به 
توده ی ملّت ایران برای اینکه اینها را خسته کنند، برای اینکه اینها را ناامید کنند؛ 
این را بدانید که همه باید در این زمینه تالش کنند؛ هم دولت باید تالش کند، 
هم مسئولین باید تالش کنند؛ دولت، یعنی مجموعه ی دستگاه های حاکمّیتی. 
بحمداهلل، خوشبختانه یک کانون مرکزی ای برای رسیدگی به این امور با حضور 
رؤسای سه قّوه و فّعاالِن مسئوالِن قوای سه گانه تشکیل شده است که این مسئله 
-مسئله ی مهّم اقتصاد- را قدم به قدم دنبال کنند و تصمیم های قاطع بگیرند و اجرا 

کنند؛ این کار باید ان شاءاهلل با جّدیّت دنبال بشود.
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2. وظایف مردم:
 الف. پرهیز از اسراف 

 اّما مردم هم وظایفی دارند، بایستی این وظایف را انجام بدهند؛ توده ی مردم 
بایستی مسئله ی اسراف را مورد توّجه قرار بدهند. ما چند سال قبل از این مسئله ی 
اسراف را مطرح کردیم؛)۹( زیاده روی، ولخرجی در اموری که نیاز نیست، این را به 

نفع کشور، به نفع طبقات مستضعف و فقیر و مظلوم، کنار بگذارند.

ب. هدایت نقدینگی به سمت تولید 
ملّت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است؛ آن کسانی که دارای 
امکانات مالی اند، آن کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند، آنها را به سمت 
تولید هدایت بکنند تا کار راه بیفتد؛ چرخهای زندگی مردم با تولید میچرخد؛ این 

کاری است که بر عهده ی آحاد مردم است.

ج.پرهیز از واردات جنسهایی که در داخل تولید میشود یا از 
نیازهای مردم فاصله

آن کسانی که دست در کار تجارت و بازرگانی با بیرون این مرزها دارند، مراقبت 
کنند، مواظبت کنند، جنسی را که در داخل تولید میشود، وارد نکنند؛ جنسی را که 
از نیازهای مردم فاصله دارد، اجناس غیر الزم را، وارد نکنند. اینها کارهایی است که 
مردم میتوانند انجام بدهند؛ به عهده ی آنها است ، به عهده ی همه ی آحاد مردم است.

د. احصاء همه ی کارهایی که میتواند به حرکِت اقتصادِی مستقّل 
کشور کمک کند از قبیل پرهیز از سفرهای خارجی 

و همه ی کارهایی را که در این زمینه میتواند به حرکِت اقتصادِی مستقّل کشور 
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کمک کند، احصاء کنند. کسانی که عادت کرده اند به سفرهای خارج بروند، این 
عادت را رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجِی تفریحی، به کشورهای 
گوناگون -البّته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست؛ 
آن این قدر خرج و هزینه ای هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست- 
سفرهای تفریحی، سفرهای زائد با بهانه های گوناگون را کنار بگذارند. نقل شد و 
شنیده شد که وزارت اقتصاد، برای رونق فضای کسب و کار تصمیم هایی را گرفته 
است، کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار است حذف کرده است؛ این کار 
مثبتی است، این کار را بایستی دنبال بکنند. مسئله ی مبارزه ی با فساد به صورت 
جّدی بایستی دنبال بشود؛ همین طور مبارزه ی با اسراف. جوانانی که در بخشهای 
تولیدی و سازندگی فّعالند -که بحمداهلل این در کشور بسیار گسترش پیدا کرده 
است که جوانانی در کارهای تولیدی فّعالند، دارند کار میکنند، تالش میکنند، 

فراورده های مفیدی دارند- اینها بایستی تشویق بشوند.

هـ . لزوم وحدت مّلی و وحدت اجتماعی مردم
 یک مسئله ی مهّم دیگر هم مسئله ی وحدِت آحاد مردم -وحدت ملّی و وحدت 
اجتماعی مردم- است. متأّسفانه امروز در فضای عمومی، در فضاهای مجازی، 
توهین به یکدیگر، اهانت به یکدیگر، تهمت زدن به یکدیگر از سوی جمعی رایج 
شده است؛ البّته این جمع، مسلّماً جمع زیادی نیستند لکن کارشان به کشور و به 
فضای عمومِی کشور صدمه میزند؛ بعضی از اینها گناه کبیره است. بایستی روح 
وحدت و روح اهتمام ]باشد[؛ پرداختن به یکدیگر را بگذارند برای یک وقت دیگر؛ 
امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدهند، 

مّتحد باشند، در یک جهت کار کنند برای استقالل و عظمت کشور.
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و. لزوم پرهیز از تکرار حرفهای تبلیغاتی دشمن
حرفهای تبلیغاتِی دشمن را هم -که در واقع جنگ روانی است و برای تضعیف 
روحیه ی مردم است- ما خواهش میکنیم بعضی ها در این روزنامه ها و مطبوعات 
و رسانه ها تکرار نکنند. دشمن یک حرفی میزند برای اینکه روحیه ی ملّت ایران را 
تضعیف کند، یک وقت میبینیم در داخل هم، یک نفری بلند میشود همان حرف را 
تکرار میکند؛ همان دروغ را، همان حرف خالف را او هم به خاطر رضایت دشمن یا 

به خاطر عدم تحلیل درست از مسائل بیان میکند؛ اینها را رها کنیم.
 ان شاءاهلل آینده ی کشور با این روحیه، با این حرکت، با این ملّت، با این معنویّت، با 
این احساس استقاللی که در این مردم هست، به فضل الهی، به لطف الهی از امروز 
بارها و بارها بهتر خواهد بود. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، روح مطّهر امام، روح 

مطّهر شهیدان را با اولیائت محشور کن؛ این عید را برای ملّت ایران مبارک کن.

حیِم * َو الَعـصِر * اِنَّ  ااِلنسانَ  لَفی  ُخسٍر * ااِلَّ الَّذیَن ءاَمنوا َو َعِمُلوا  حمِن الرَّ بِسِم اهلِل الرَّ
بر.)۱۰( الّصالِحاِت   َو َتواَصوا بِالَحقِّ  َو َتواَصوا بِالصَّ

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته
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۱( سوره ی انعام آیه ی ۱؛ »ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید، و تاریکی ها و روشنایی 
را پدید آورد. با این همه، کسانی که کفر ورزیده اند، ]غیر او را[ با پروردگار خود برابر میکنند.«

۲( تحف العقول، ص ۲۳۶
۳( تحف العقول، ص ۲۳۶

۴( پسندیده، نیکو
۵( برخالف میل و خواسته ی کسی

۶( سوره ی اخالص؛ »بگو او خدایی است یکتا، خدای صمد؛ نه کس را زاده، نه زاییده از َکس و 
او را هیچ همتایی نباشد.«

۷( دونالد ترامپ
۸( سوره ی انفال؛ بخشی از آیه ی ۳۶؛ »... پس بزودی ]همه  ی[ آن را خرج میکنند، و آنگاه 

حسرتی بر آنان خواهد گشت؛ سپس مغلوب میشوند ...«
۹( از جمله، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر )۳۰/۶/۱۳۹۵(

۱۰( سوره ی عصر؛ »به نام خداوند رحمتگر مهربان. سوگند به عصِر ]غلبه ی حق بر باطل [. که 
واقعاً انسان دستخوِش زیان است. مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را 

به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند.«

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39933

