امام جمعه در خطبه اول پیرامون زتدگی نورانی امام حسن مجتبی (ع) گفتند  :هفتم صفر به عنوان یکی از
روزهایی که مربوط به امام حسن مجتبی (ع) می باشد در تاریخ ذکر شده و بعضی از بزرگان این روز را
زمان شهادت حضرت می داند و امروزه در قم و نجف هم نسبت به این روز اهتمام دارند وی سپس با ذکر
بیوگرافی حضرت به صلح امام حسن مجتبی (ع) در تاریخ که مهمترین و حساس ترین بخش زندگی حضرت
را تشکیل میدهد اشاره نمود و افزودند بعضی از دوستان کوتاه بین و دشمنان مغرض نسبت به حضرت
خورده گیری نمودند که چرا حضرت اقدام به صلح با معاویه نمود .در پاسخ باید گفت اوال مبارزات امام حسن
مجتبی (ع) حکایت از رشادت و احساس مسولیت حضرت دارد ثانیا مناظرات کوبنده ای که امام با معاویه
داشت بیان گر این معناست که آن حضرت هرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسالم از خودش نرمش به
خرج نداد و علنا از اعمال ضد اسالمی دودمان بنی امیه و مزدورانشان انتقاد می نمود عالوه اسالم قانون
واحدی به نام جنگ و جهاد ندارد ،اگر نبرد برای پیشبرد و هدف موثر نباشد از در صلح باید وارد شد و این
دو معنا را یعنی جنگ و صلح در طول تاریخ حیات پیامبر مشاهده می نماییم و عالوه امام حسن مجتبی(ع)
از صلح ننمود بلکه بر او تحمیل شد و از نظر سیاست خارجی جنگ بین مسلمانان به نفع دشمن خارجی
یعنی امپراطوری روم شرقی می شد و از نظر داخلی یک نوع خستگی و عالقه به صلح و متارکه در بین یاران
حضرت مشاهده می شدافزون بر این که ما معتقدیم هر کدام از ائمه اطهار دارای برنامه ویژه ای از طرف
خداوند هستند و اگر مواردی که حضرت در صلح نامه گنجانید به آن عمل می شد پیروزی را در سایه صلح
 .بدست می آورد
.خطیب جمعه سپس با ذکر صفات اخالقی و فضائل انسانی حضرت به مصائب حضرت پرداخت
خطبه دوم
امام جمعه بعد از توصیه مجد به تقوا به مناسبت های روز اشاره نمود و در ارتباط با  31آبان و در آستانه فرا
رسیدن زمان اجرا و عملیاتی شدن قانون ظالمانه کاتسا که از آن به مادر تحریم ها یاد می شود اشاره نمود
و افزود هنوز تکلیف برجام هسته ای نا مشخص و در هاله ای از ابهام و نقض های پی در پی به ویژه توسط
آمریکاست که زمینه برجام های موشکی و حقوق بشری از ناحیه اهالی جبهه استکبار به گوش می
رسد البته ملت شریف به ویژه جوانان غیور انقالبی کشورمان در روز  31آبان پاسخ قاطع و دندان شکنی به
.آمریکا و اروپا و رژیم غاصب صهیونیستی خواهند داد
ریس شورای فرهنگ عمومی سپس به توطئه جدید امریکا و هم نوایی برخی کشور های مرتجع عرب
پرداخت و افزود اروپایی ها اگر چه در مورد برجام با ترامپ هم نظر نبودند و ایران را پای بند به برجام
معرفی کردند اما در مخالفت با برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران هم دست و شریک می
باشند نکته اختالف آمریکا و اروپا در خصوص نحوه مواجه با برجام کامال واضح است  ،ترامپ می
خواهد متن برجام را با محدودیت های فنی دائمی و گنجاندن تعهدات منطقه ای و موشکی اصالح کند اما
اروپایی ها معتقد اند متن برجام دست نخورده باقی بماند و در پرونده های جداگانه به سراغ موضوعات غیر

هسته ای بروند ،اما نباید گول لفاظی های اروپایی ها را بخوریم آنها می خواهند خطوط قرمز دفاعی ما را
.بشکند اما بحمداهلل مسوالن نظام موضوع واحد و قاطعی در برابر آنها اتخاذ نمود
خطیب جمعه در مورد سالروز شهادت شهید فهمیده که به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامیده شده
گفتند  :شهید فهمیده درس شجاعت و فداکاری و رشادت و ایثار را در کالس شهادت به ما آموخت و بسیج
دانش آموزی طالیه دار معرفی و حفظ دستاوردهای دفاع مقدس خواهد بود اگر شما عزیزان میخواهید ادامه
دهنده راه شهدا باشید ضمن تهذیب نفس و تحصیل در پی معرفت افزایی و پیروی از والیت با حماسه
سازان دفاع مقدس آشنا شود و در دام خطرناک غرائض و شهوات و باتالق فضای ناسالم مجازی گرفتار
نشوید و اعتقادات خودرا تقویت نمایید  .امام جمعه سپس به بزرگ ترین رویداد در اربعین حسینی که پیاده
روی است اشاره نمود و گفت  :یکی از جلوه های بسیار زیبا که در اربعین رقم می خورد و موجب بهت
دشمنان و عزت و افتخار دوستان را فر اهم مینماید زیارت اربعین است که ما با توجه به دستاورد
های اربعین که نمایشی از شور و شعور و هم بستگی دو ملت می باشد و موجبات وحدت و انسجام جهانی
را فراهم می آورد و از نتایج ارزشمند فکری و فرهنگی آن نباید غافل شویم و در تقویت زیارت و مواکب
 .خیلی تالش نماییم
ایشان سپس به دیدار برگزاتر کننده گان همایش آیت اهلل مصطفی خمینی با مقام معظم رهبری اشاره
نمودند و گفتند :درسی که آقا مصطفی به ما داد این است که عزت را در ساده زیستی و دوری از اشرافی
گری بیابیم و از افتادن در ظواهر دنیوی و فریب آقا زادگی که چیزی جز خسران دو سرا نخواهد داشت
.بپرهیزیم

