فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/6/23مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

295

180

115

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

15

15

مدت کل مراسم
نماز جمعه
60

کیفیت خطبه ها
خیلی خوب

 -1سخنران پیش از خطبه و چكیدهای از سخنرانی:
 -2حوادث و جریانهای مهم سیاسی منطقه در این هفته:

 -3تعداد جلسات ستاد در این هفته با قید تاریخ و اعضای شرکتکننده و چكیده تصمیمات:یک جلسه در موخه 97/6/23برگزار شد.
نام و نام خانوادگی انجمی

تاریخ جمعه 97/06/23عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:برخی از پیامهای عاشورا عبارتند-1:احیای امر به معروف و نهی ازمنكر امام حسین(ع) فلسفه نهضت
واالی خویش را احیای دو فریضه امر به معروف ونهی ازمنكر بعنوان دو فریضه فراموش شده فرمودند -2احیای سنت
نبوی یكی از انحرافات بسیار بزرگ در حكومت امویان زنده کردن آداب و رسوم وسنت های جاهلی واز بین بردن
سنت پیامبر(ص)بود امام حسین(ع) بامشاهده این وضعیت قیام کرد تا سنت نبوی احیاء شود -3عدم ترس از محاصره
نظامی و اقتصادی-4عمل به تكلیف وانجام وظیفه چه به پیروزی منجرشود یا شكست ظاهری -5راه توبه برای
همیشه باز است انسان ها امیدوار باشند که شرایط بازگشت به حقیقت همیشه میسر است -6حمایت از حقوق مردم
امام زمین کربال را از مالكین آنها خرید و وقف کرد.
خطبه دوم:رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نمایندگان خبرگان رهبری فرمودند :علیرغم نقد به دولت باید توجه
کرد هیچ دولتی بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به فعالیت نیست  .پرهیز از مبالغه در بیان مشكالت ویا انتقادها که
موجب تشدید اضطراب افكار عمومی و گسترش بدبینی خواهد شد – سیاست های تبلیغاتی نباید به گونه ای باشد که
اقدامات مثبت قابل باور نباشد اما سخن دروغ دشمن باور شود –پرهیز از ایجاد احساس بن بست نظام در مردم –
اهمیت و ضرورت وحدت و انسجام ملی در افكار عمومی –اگر در مقابل دشمنان بایستیم مجبور به عقب نشینی خواهند
شد و به توفیق الهی استكبار را به زانو در خواهیم آورد واین الگو را به دنیا نشان خواهیم داد که اگر طرفداران اسالم
آماده دفاع و مجاهدت باشند قطعا پیروز خواهند شد .

