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امام جمعه کازرون با اشاره به شیطنت های آل سعود در منطقه:

آل سعود با دالرهای نفتی دارند منطقه را به آتش میکشند

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان کازرون ،نماز جمعه این هفته  19آبان به امامت حجت االسالم محمد
خرسند ،امام جمعه کازرون در مصلی نماز جمعه این شهر برگزار شد.
حجت االسالم خرسند در خطبه دوم نماز جمعه ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی گفت :دهه آخر ماه صفر همراه با شهادت
پیامبر گرامی اسالم ص و امام حسن ع و امام رضا ع است.
امام جمعه کازرون با تشکر و قدردانی از زائرین اربعین حسینی ،از متصدیان دو موکب شهرستان ،موکب انصارالمهدی در
مرز شلمچه و موکب احباب الرضا در کربالی معلی ،که در امر پذیرایی و خدمات به زائرین تالش کردند ،تشکر و قدردانی
کرده و توفیق هرچه بیشتر برای ایشان را در سالیان متمادی و در این امر خیر از خداوند خواستار شد.
امام جمعه کازرون با بیان اینکه روز  ۲۴آبان ماه روز بزرگداشت مفسر کبیر قرآن ،عالمه طباطبایی ،صاحب تفسیر المیزان
است ،گفت :این روز به عنوان روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار معرفی شده است.
وی افزود :شهرستان کازرون افتخار داشته است که در دهه شصت به مدت  1۰سال ،میزبان کنگره عظیم عالمه طباطبایی باشد
که همچنان خاطرات شیرین آن در اذهان مردم باقیست.
امام جمعه محترم کازرون با انتقاد از نرخ پایین مطالعه در جامعه گفت :متاسفانه آنچنانی که باید در جامعه ما به کتاب و
کتابخوانی اهمیت داده نشده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه کتابخوانی گفت :ایشان در رابطه با اهمیت موضوع کتاب فرموده اند که
«برای جامعه خسارت بزرگی است که افراد آن ملت با کتاب سر و کار نداشته باشند .به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت
ترین تنبلی ها ،تنبلی در خواندن کتاب است .کتابخوانی برای هر ملت یک فریضه و الزم است .باید خرید کتاب یکی از مخارج
خانواده محسوب شود».
حجت االسالم خرسند با تاکید بر اهمیت مطالعه بیان کرد :سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است .این امر با توجه به سابقه
تاریخی و فرهنگی ملت ما ،باید جبران بشود.
وی در ادامه به بیان راهحل هایی جهت ترویج کتابخوانی در جامعه پرداخت :در صورتی که پدر و مادر اهل مطالعه باشند،
فرزندان آنان نیز اهل کتاب خواهند شد .باید دولت و مردم به کتاب اهمیت بیشتری بدهند .برای این منظور می توان در اماکن
مختلف عمومی از جمله نانوایی و دیگر مکانهایی که با اتالف وقت مواجهیم ،با قراردادن کتابهایی ،از اوقات تلف شده
روزمره ،استفاده مناسب بکنیم.
امام جمعه کازرون در ادامه با اشاره به شیطنت های آل سعود در منطقه گفت :آل سعود با دالرهای نفتی دارند منطقه را به آتش
میکشند .آنها نخست وزیر رسمی کشوری را بنا به شواهد به زور به عربستان می برند و وادار میکنند تا متنی بخواند .که
معلوم است این متن دیکته شده آل سعود ،علیه حزب هللا و جمهوری اسالمی است که البته پس از آن او را مجبور به استعفا کنند.
این رفتار زشتی است که آمریکا نیز از آن حمایت میکند.
وی در ادامه افزود :معلوم است که عربستان در حال سرپوش گذاری بر مشکالت داخلی خود است که انشاءهللا این جنگ قدرت
بین شاهزاده های عربستان ،مقدمه ای بر اضمحالل آل سعود خواهد بود.
حجت االسالم خرسند ادامه داد :میخواهند جنایاتی که در یمن انجام میدهند را با برجسته کردن جریان احیر لبنان سرپوشگذاری
کنند .که البته عواقب این ناامنی ها در منطقه به خودشان برخواهد گشت.

