امام جمعه محترم بعد از توصیه به تقوا افزودند قیام امما حسین (ع) دارای
آثار و نتایج و بازتاب های زیادی بود و نتایج خوبی در جامعه اسالمی از
خود بر جا گذاشت ،یکی از آنها معرفی اهل بیت عصمت و طهارت بود که
عده ای از مردم یا آنها را نمی شناختند یا جایگاه و موقعیت آنها را درک
.نمی کردند
دوم محبوبیت اهل بیت بود ،سوم نشر احکام و معارف اسالمی از مشرب
وحی ،چهارم باز شدن در خانه اهل بیت و رجوع مردم به آنها ،پنجم برمال
شدن و رسوایی حکومت بنی امیه  ،ششم دادن اعتماد به نفس و ایجاد
جرعت و بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه و هفتم قیام ها ی بعد از کربال
که الهام گرفته به طور مستقیم یا غیر مستقیم از کربال بودند که البته از
نظر تاثیر پذیری و هماهنگی با قیام کربال در یک سطح و رتبه نیستند اما
شکی نیست که شهادت امام حسین (ع) جامعه اسالمی را روح تازه
ای بخشید و از خمودگی نجات داد و درس دین باوری و ایثار و شجاعت و
فداکاری و رشادت و جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر و
روحیه ستیزه جویی و جسارت در مقابل حکام جور را در مسلمانان ایجاد
نمود به طوریکه بیشتر قیام ها قیام های بعد از عاشورا متاثر از نهضت
عاشورا و با شعار یا لثاراه الحسین انجام شد و مزار حضرت پایگاه مبارزان و
میعاد گاه و پناه گاهشان قرار گرفت امام جمعه محترم در ادامه به یکی از
دین قیام ها که قیام حضرت زید بود اشاره نمودند و متذکر شدند که این
.قیام مورد تایید و تصویب ائمه اطهار قرار گرفت
خطبه دوم

ایشان با ذکر حوادث تاریخی ورود اهل بیت در اول صفر به شام و سوم
صفر والدت امام باقر (ع) و درگذشت عالم پارسا آیت اهلل مهدوی کنی به
ذکر سالگرد شهادت آیت اهلل حاج آقا مصطفی خمینی پرداختند و
افزودند او سیاست مداری آگاه و فقیهی روشن بین بود که در کنار علم
همواره به تهضیب نفس و اخالق کریم توجه ویژه داشت .ریس شورای
فرهنگ عمومی در ادامه به سخنان سخیف ترامپ و موضع گیری های
حکام آمریکا در قبال ایران اشاره نمود و گفتند ترامپ را بعضی دیوانه یا
جاهل یا دالل یا تاجر میدانند که گویی جز نوک دماغش را بیشتر
مشاهده نمی کند اما اگر آمریکا و عملکرد و سیاست های راهبردی دولت
های قبل و نوع جهت گیری های مجالس و دو حزب حاکم یعنی دموکرات
و جمهوری خواهان را به خوبی مورد واکاوی قرار دهیم در خواهیم یافت که
جایگاه ریاست جمهور در آمریکا تا حدود قابل توجهی تشریفاتی است و
آنچه که فرایند امور را جهت میدهد سیاست های کلی و سلطه طلبانه
آمریکا است که مجری آن البته ریس جمهور می باشد .البته ترامپ خیلی
هوشمندانه و حساب شده در چهار چوب سیاست های ترسیمی برای
دولتش عمل می نماید  ،از این رو نباید از کنار این اتفاقات و پدیده های
سیاسی که با هدف گیری تضعیف یا نابودی جمهوری اسالمی از ناحیه
آمریکای جنایت کار مطرح گردید به سادگی عبور کرد و به تعبیر مقام
معظم رهبری نباید از آن غفلت نمود اما سخنان ترامپ از چند زاویه موردد
تامل و دقت است .1تالش برای القاء وجود حاکمیت دوگانه در ایران هر
چند ممکن است بعضی موضع گیری ها یا سخنان نسنجیده افرادی در
داخل موجب سوء برداشت ها شود اما واقع قضیه این است که آنها ملت ما و
دولت ما را نشناختند ،ممکن است اختالف سالیق در کشور باشد اما در

جایی که بحث اصل انقالب مطرح شود صفوف ملت ما فشرده تر خواهد
.شد
او در سخنان اهانت آمیز از سپاه پاسداران با اظهارات منفی یاد می کند 2.
همانطوریکه مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا حق دارد از سپاه ناراحت
باشد چراکه سپاه عامل شکست سیاست های منطقه ای آمریکاست و
امروز خاور میانه را از چنگ آنها خارج کرده به گونه ای که چاره ای جز
خداحافظی با رهبری جهلن نخواهد داشت،آنها با اقداماتشان سپاه را
توانمند تر و محبوب تر خواهند نمود و جمهوری اسالمی با نرده بان
.اشتباهات آمریکا باال و باال تر خواهد رفت
امام جمعه دیلم در ادامه با تقدیر و تشکر از خدمات استاندار سابق آقای
ساالری و تصدیع استانداری توسط آقای گراوند را تبریک گفت و اظهار
امیدواری کرد که با هماهنگی نمایندگان مجلس و سایر مسوالن مسائل و
مشکالت استان مرتفع شود ،ایشان گفتند سزاوار نیست استانی که
سراسر آن را منابع گاز و نفتی فر گرفته در آن بیکاری وجود داشته باشد و
بیکاری جوانان موجب یاس و سرخوردگی آنان را فراهم خواهد نمود .ریس
شورای فرهنگ عمومی در تذکراتی به زوار اربعین از آنها خواستند ضمن
توجه به نکات ایمنی و بهداشتی و امنیتی فرصت اربعین را غنیمت بشمارند
و قدر دان زحمات دولت و ملت عراق باشند و شان زائر ایرانی را مراعات
نمایند و از فوز عظیم همیاری و کمک و مساعدت به مواکب و پذیرایی زوار
.اربعین محروم نمانند

