فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/7/6مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

255

155

100

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

20

20

مدت کل مراسم
نماز جمعه
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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 مورخه97/7/6برگزار شد.
نام و نام خانوادگی فریدون سالمی

تاریخ جمعه 97/7/6عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی
خطبه اول :یكی از عوامل زمینه ساز حادثه عاشورا کم رنگ شدن معنویت در جامعه بود اما برخی از جلوه های کم رنگ شدن معنویت -1
کم رنگ شدن نماز در ج امعه که جان گرفتن شهوات را در پی دارد کسی که رابطه با خدایش را قطع کند به شهوات پیوند می خورد -2
از دیگر جلوه های کم رنگ شدن ارزش های اسالمی است رنگ باختن جهاد ،تقوی ،ایمان وعلم-3دیگر جلوه رنگ باختن معنویت کاهش
فهم دین و معارف الهی است .دومین عامل زمینه سا ز حادثه عاشورا افول غیرت دینی و بی تفاوتی مردم در برابر دین و اجازه دادن هتک
حرمت به مقدسات است بعنوان نمونه :انحراف رهبری امت از مسیر خودش-اذیت دختر رسول خدا-چپاولگری بیت المال –تغییر احكام
وقوانین اسالمی
خطبه دوم:بفرموده مقام معظم رهبری دفاع مقدس مظهر حماسه ،معنویت ،آرمانخواهی ومظهر تدبیر وحكمت است  .جنگ تحمیلی را
دشمن برای خاموش کردن انقالب به راه انداخت اما همین جنگ باعث شعله ورتر شدن نیروی انقالب شد  .اگر واقعیات و حقیقت دفاع
مقدس صحیح روایت نشود دشمنان ما آنرا به غلط روایت می کنند  .ضمن عرض تسلیت جنایت تروریستی در اهواز چهار نكته مهم را
مقام معظم رهبری بیان فرمودند-1حمله دشمن نشان داد که ما در این راهی که حرکت می کنیم راه افتخار وپیشرفت است -2کار اینها
بزدالنه بود -3این کار کسانی بود که هر جا گیر می کنند در سوریه وعراق آمریكایی ها میروند نجاتشان میدهند ودستشان در جیب
سعودی و امارات عربی است  -4عامالن و آمران را گوشمالی سختی خواهیم داد .اقتدار و استقامت ایران و پیام روشن ریئس جمهورمان
در سخنرانی سازمان ملل را داشتیم  .از نكات برجسته در مجمع عمومی سخنان ترامپ بود که با صدای خنده بلند حضار بعنوان تمسخر
ص ورت گرفت که بازتاب زیادی در شبكه های اجتماعی داشته و سرزنش بسیاری از آمریكایی ها را به دنبال داشت .

