حجت االسالم باقری امام جمعه شهرستان هرسین در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به برکات ماه مبارک
رمضان اظهار داشت :اگر دیدیم که در رفتارمان تغییری احساس می شود در میآبیم که ماه رمضان خوبی داشته ایم اما
اگر دیدیم که هیچ تغییری ایجاد نشده است بدانیم که لعلکم تتقون ایجاد نشده است.
ایشان افزود :تجلی همه خوبیها در این ماه پر برکت امیرالمومنین حضرت علی(ع) است که معیار سنجش ما در دنیا و
آخرت است.
خطیب جمعه شهرستان تصریح کرد :در زمان غیبت که عصر والیت مطلقه فقیه است و از حضور امام محروم هستیم
خیلی از خواص میخواهند همنوا با جبهه کفر امام(ره) و تفکراتش را تحریف کنند و جایگاه والیت فقیه را تضعیف
کنند.
حجت االسالم باقری در ادامه اظهار داشت :امروز هم مثل همان زمانی است که 52سال حضرت علی(ع) را خانه نشین
کردند و اجازه حرف و عمل و تفکر را به شیعیان ندادند تاریخ تکرار میشود و فقط این افراد هستند که عوض میشوند
وگرنه تفکر همان تفکر است.
ایشان افزود :امروز کیست که نداند که در این سه دهه ای که از رهبری امام خامنه ای عزیز میگذرد به شایستگی
کشور را مدیریت کرده و فتنه ها را پشت سر گذاشته اند و کیست که نداند امروز تنها کسی که راه و روش و سبک و
نام و یاد امام خمینی (ره) را حتی از کسانی که ادعای نزدیکی به بیت امام(ره) را دارند زنده نگه داشته اند خود
حضرت آقا هستند.
امام جمعه شهرستان خاطرنشان کرد :مجلس سنای آمریکا تحریم های ضد ایرانی را تمدید کرد و وزیر خارجه امریکا
هم گفتند که هدف ما تغییر رژیم در ایران است و این کار را می خواهند از طریق فشار از بیرون و نفوذی های داخل
انجام دهند حاال چرا برخی ها نمی خواهند این را بفهمند.
حجت االسالم باقری با اشاره به موضوع برجام اظهار داشت :تمدید تحریم ها نقض برجام است ونیاز به جواب قاطعانه
دارد ،اینکه مسئول ما توئیت می زند که چنین می کنیم فایده ای ندارد و این نیاز به اقدام عملی دارد.
ایشان در خصوص لغو سند 5202افزود :رهبری معظم انقالب فرمودند  :مصلحت ملی ما در گرو سه موضوع اسالمی
بودن ،ایرانی بودن و انقالبی بودن است ،خیلی از مردم ما اسالمی و ایرانی هستند اما انقالبی نیستند انقالبی بودن
همان روش امام علی(ع) و امام حسین(ع) است.
خطیب جمعه شهرستان تصریح کرد :امروز متأسفانه برخی از مسئولین در مورد خانه نشینی حضرت علی (ع) حرف
های عجیبی می زنند 52سال حضرت علی(ع) را خانه نشین کردند این چه تحلیلی است که شما از تاریخ اسالم ارائه
می دهید.
حجت االسالم باقری با اشاره به دیدار رهبر انقالب با مسئولین ارشد نظام اظهار داشت :رهبری معظم انقالب فرمودند:
این باید بشود ها فایده ای ندارد مگر کسی جزء خود دولت وظیفه انجام این کارها را بر عهده دارد؟ امیدواریم که
مسئولین و خود دولت به شعارهایی که در چهار سال گذشته و در طول انتخابات داده اند عمل کنند.

ایشان در خصوص جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس افزود  :با وجود خیانت های کشورهای عربی منطقه به
اسالم میطلبد که یک راهپیمایی ارزشمند و باشکوه داشته باشیم.
امام جمعه هرسین ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی و عرض خسته نباشید به تالشگران این عرصه تصریح کرد  :اگر
میخواهیم در عرصه کشاورزی و روستاها موفق باشیم راه و روش همان روش جهاد سابق یعنی انقالبی گری است.
حجت االسالم باقری با اشاره به موضوع آب شرب هرسین و واکنش مسئولین به مواضع هفته گذشته در نماز جمعه
اظهار داشت  :ظاهرأ مسئولین به فکر افتاده اند و ما هم امیدواریم کاری صورت بگیرد که منجر به آن حرکت مردم
نشود ،اما اگر فکر کنند که ما از حرف خود برگشته ایم اینطور نیست و حرف ما همان است.
ایشان افزود :چند نکته در این رابطه قابل ذکر است ،در این چند روز گذشته خیلی از مسئولین شهرستان حرف های
زدند و گفتند که امام جمعه پدر معنوی شهر است و نباید این حرف ها را میزد ،توقع دارید امام جمعه یک گوشه ای
بنشیند و مردم را دعا کند.
امام جمعه شهرستان تصریح کرد :نکته دیگر اینکه گفتند این حرف ها به وحدت مردم لطمه وارد میکند ،حاال کی
حرف از وحدت زد کجای حرف ما به اتحاد مردم لطمه وارد می کند اگر تریبون نماز جمعه مشکالت مردم را بیان نکند
چه کسی اینکار را می کند.
حجت االسالم باقری اظهار داشت :گفتند مسئولین تریبون ندارند که از خود دفاع کنند ،اوالً خبرگزاریها و فضای
مجازی در اختیار شماست نکته دیگر اینکه چه وقت شمای مسئول فارق از هر طیف سیاسی آمدید و تقاضا کردید که
در تریبون نماز جمعه سخنرانی کنید و ما مانع شدیم
ایشان افزود :گفتند امام جمعه کل دولت را زیر سوال برد این چه حرفی است انتقاد از یک مدیر یعنی از کل دولت به
جای فرار به جلو به فکر کار و خدمت به مردم باشید.
امام جمعه شهرستان خاطرنشان کرد :تماس گرفتند و گفتند که در طول 52روز آینده نمی توانند و سه ماه زمان می
برد اینطور قابل قبول نیست بنده یک ساعت تریبون نماز جمعه را در اختیار شما می گذارم اگر مردم قانع شدند که
حرف ما هم حرف مردم است.
حجت االسالم باقری ادامه داد :روز قبل از انتخابات بنر زدید که تصفیه خانه افتتاح می شود و به مسئولین دعوتنامه
زدید ولی دو روز بعد گفتید که غیر قانونی بوده اینها غیر منطقی است اگر امام جمعه حرفی میزند حرف دل مردم
است.
ایشان افزود :مسئولین به جای اینکه امام جمعه را زیر سوال ببرند مشکالت مردم را حل کنند شمای مسئول چکار
کردید که صدای مردم را درآوردید و در نهایت اینکه اگر مسئولین اقدامی نکنند اقدام ما سرجای خود باقی است.

