امام جمعه محترم دیلم در خطبه اول به یکی از بیماری های عام روحی که دامن گیر بسیاری افراد و جوامع با تفاوت در
میزان و درجه می شود به عنوان غفلت پرداختند و افزودند غفلت  ،بی توجهی یا کم توجهی انسان به سرنوشت و سعادت
دنیا و اخرت خود می باشد به گونه ای که فرد غافل رفتار و اعما ل خویش را بدون دقت و آینده نگری دنالل می کند و به
.حقایق دنیا و آخرت توجهی ندارد
خطیب جمعه سپس به نشانه های غفلت و عوامل آن اشاره نمودند و پیامد ها و راه های زدودن غفلت را متذکر شدند و
افزودند یکی از مصادیق مهم غفلت که باید به آن امروزه در جامعه اسالمی توجه شود غفلت از دشمن و شگرد ها  ،تاکتیک ها
ی جدید است که اگر خواص جامعه به آن مبتال شوند ممکن است آثار زیان بار و غیر قابل جبرانی دچار جامعه گردد.ما در
 .هیچ شرایطی از مکر و حیله دشمن در امان نیستیم و نباید به دشمنان اعتماد کنیم
غفلت دیگر غفلت از داشته ها و نعمت هایی است که به برکت مجاهدت ها و ایثار گری ها نسیب این ملت شده اعم از
.پیشرفت ها ،عزت و اقتدار و امنیت که باید برای نسل جوان تبیین گردد
خطبه دوم
امام جمعه به آشوب های اخیر در شهرهای کشور اشاره نمودند و گفتند دشمنان خواستند مطالبات معیشتی مردم را دست
مایه ای برای ضربه زدن به نظام و انقالب قرار دهند و اوضاع را به سمت پرتگاه هنجار شکنت سوق دهند و از جمهوری
اسالمی به خاطر شکست هایی که در منطقه ی غرب آسیا خورده اند انتقام بگیرند چرا که جمهوری اسالمی در این منطقه به
باال ترین سطح نفوذ ناعل آمد و آنها بازنده اصلی تحوالت گردیدند و رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب احساس خطر در بقا
نموند اما بحمداهلل در این توطئه با بصیرت مردم نیز طرفی نبستند و با رشادت نیرو های نظامی  ،انتظامی و سرباازان گم
نام امام زمان (عج) آشوب ها و اغتشاشات محدود و کنترل گردید اما نکته ای که نباید مسوالن ما آن را فراموش نمایند این
است که بستر های آشوب و توطئه باید برچیده شود که مهمترین آن برطرف نمودن مسائل و مشکالت اقتصادی و توجه به
مطالبات بر حق مردم و هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی و مبارزه با فساد و رفع مشکالت
 .مردم می باشد
نکته ای دیگر این است که در این فضا نباید همدیگر را مقصر جلوه دهیم بلکه با انسجام و وحدت و یکدلی ضمن مقابله با
.دشمنان به خدمت صادقانه به مردم همت بگیریم و از مچ گیری و بهره برداری سیاسی به نفع خود بپرهیزیم
ایشان سپس به مناسبت های هفته جاری از جمله کشف حجاب رضا خان اشاره نمود و فوائد حجاب و آسیب های بی حجابی
.را بر شمردند

