امام جمعه محترم دیلم بعد از توصیه به تقوا که همانا انجام خوبی ها و ترک بدی ها است که
در انسان حالت ملکه و ثبات پیدا نماید به ذکر بیوگرافی امام حسن عسکری(ع) پرداختند و
افزودند امام با وجود تمام فشارها و کنترل ها و مراقبت ها ی بی وقفه حکومت عباسی یک
سلسله فعالیت های سیاسی و اجتماعی و علمی در جهت حفظ اسالم و مبارزه با افکار ضد
:اسالمی انجام داد که می توان آنها را بدینگونه خالصه نمود
کوشش های علمی در دفاع از آیین اسالم و رد اشکال ها و شبهات مخالفان و نیز تبیین 1 .
اندیشه صحیح اسالمی
تداوم و گسترش شبکه ارتباطی با شیعیان تحت عنوان وکالت که از زمان امام جواد 2 .
(ع) شروع شد و حضرت امام حسن عسکری(ع) آن را تعقیب نمود
فعالیت های سری سیاسی 3 .
حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان 4 .
تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه 5 .
استفاده گسترده از آگاهی غیبی برای مقابله با انحراف 6 .
آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت 7 .
خطبه دوم
امام جمعه ضمن ذکر حدیثی از امام حسن عسکری(ع) و توصیه تق.ا و ورع و مواظبت در
این به سعی و تالش برای خدا و صدق و راستی را پیشه نمودن و ادای امانت به هر
کس و طوالنی نمودن سجده و حسن معاشرت و هم جواری که اینها را پیامبر نیز از طرف
.خدا توصیه نمودند
خطیب جمعه با اشاره به مناسبت های هفته والدت حضرت عبدالعظیم و حضرت عیسی (ع)
و روز ثبت احوال را تبریک گفتند و در مورد روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بالیای
طبیعی افزودند  :ما باید سعی نماییم با ایمن سازی و آمادگی الزم از مخاطرات روز افزون
.زلزله و بالیای طبیعی جلوگیری نماییم
ایشان سپس به در گذشت عالم ربانی حضرت ایت اهلل حائری شیرازی و پیام مقام معظم
.رهبری در این ارتباط پرداختند

آخرین مطالبی را که در این خطبه بیان نمودند ضرورت بزرگداشت نهم دی ماه که روز
بصیرت و هشیاری و دشمن شناسی ملت ایران لقب گرفته متذکر گردیدند که یکی از توطئه
های جدید دشمن که همانا نا کار آمد نشان دادن خدمات معجزه گون انقالب و جمهوری
اسالمی و بزرگ نمایی کاستی ها و کوچک تر نشان دادن سفره های خانواده های ایرانی اشاره
نمودند و گفتند توطئه دیگر تضعیف سرمایه های اجتماعی به ویژه اعتماد عمومی و ریختن آب
 .در آسیاب دشمن تحت هر عنوان می باشد و در این مقطع باید مواظبت نماییم
ضمن حفظ وحدت از هر کاری که باعث خدچه دار شدن مصالح و منافع ملی به هر انگیزه
باشد بپرهیزیم و به رفع مشکالت مردم به ویژه معیشت و اشتغال و حق زندگی
آبرومندانه اقدام نماییم و در باب حقوق شهروندی مبانی و آموزه های اسالمی را
.سرلوحه کار خود قرار دهیم

