خطبه نمازجمعه  21مهرماه  96کازرون -حجت االسالم خرسند امام جمعه کازرون

امام جمعه کازرون :در صورتی که رییس جمهور آمریکا دیوانگی را از حد بگذراند؛
آمریکا سیلی آتشینی را از ملت ایران خواهد خورد

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون؛ نماز جمعه این هفته  21مهرماه به امامت حجت االسالم محمد خرسند در
مصلی نمازجمعه کازرون برپا شد.
امام جمعه کازرون در آغاز بیان کرد :روز دوشنبه  2۵ماه محرم ،بنا به روایتی روز شهادت امام سجاد ع است .امام مظلومی
که در حادثه کربال حضور داشت و در مقابل چشمانش ،پدر ،برادران و عزیزانش به شهادت رسیدند.
دوران امامت ایشان بسیار سخت بوده است چرا که بعد از جنایت بزرگ یزیدیان در کربال ،حفظ کیان اسالم وظیفه بزرگ امام
سجاد ع بود که ایشان این امر را توام با تقیه و در قالب دعا و مناجات و با بیان مظلومیت امام حسین ع به انجام رسانیدند تا
دوران شکوفایی علمی شیعه در دوران فرزند ایشان ،امام محمدباقر ع فراهم شود.
وی افزود :در هفته آینده روز جهانی استاندارد ،روز جهانی نابینایان ،اولیا و مربیان ،عقیدتی سیاسی ارتش و روز ورزش را در
پیش داریم که همه اینها مهم بوده و باید توجه شود.
حجت االسالم خرسند ادامه داد :امتیاز ارتش ما نسبت به ارتش های دیگر دنیا ،روحیه ایمانی و جهاد است .همه نیروهای ارتشی
ما باید در بعد عقیدتی و سیاسی پیشتاز بوده تا در مقابله با دشمن کم نیاورند که اینچنین نیز بوده است.
وی در بحث ورزش و تربیت بدنی گفت :همه باید تالش کنند تا ورزش همگانی ترویج پیدا کند .یکی از دالیل بیماریهای
گوناگونی ،بی تحرکی یا کم تحرکی است .البته هم بزرگان دین و هم از دید علمی و پزشکی توصیه شده که انسان روزانه حداقل
 ۳۰دقیقه ورزش کند .مسئولین بویژه شورای شهر و شهرداری نیز امکاناتی را در بستر کوهها برای ورزش همگانی مردم
فراهم کنند تا شاهد استقبال بیشتر مردم از این امر مهم باشیم .البته در زمینه ورزش حرفه ای نیز شاهد موفقیت هایی در
شهرستان بوده ایم و توجه به این مقوله نیز حائز اهمیت است .اما تعصب بیش از حد به تیم های ورزشی که بعضا شاهد
مشکالت روحی و جسمی برای هوادران هستیم ،خوب نیست .خیرینی که در این زمینه عالقه مندند ،به تیم های ورزشی
شهرستان کمک کنند تا با حمایت مردم شاهد گسترش روحیه ورزشی در جامعه باشیم.
امام جمعه کازرون با اشاره به اتفاقاتی در سطح کشور گفت :هفته گذشته شاهد حمالتی به قوه قضاییه بودیم .با بررسی ریشه ها
میبینیم که این حرفها مغرضانه و مخرب است .زندانهای ما پر از زندانی است ،چرا برای زندانی های بیچاره ای که بخاطر
پول اندکی زندانی شده اند ،تالشی صورت نمی گیرد .اما برای آقازاده یا شخصیتی آنچنان غوغایی به پا میکنند که نباید با آنان
برخورد شود .مگر قوه قضاییه تنها برای آدمهای بیچاره و بدبخت است.
حجت االسالم خرسند دامه داد :مددجویی برای وام خوداشتغالی مراجعه میکند تا کاری را راه اندازی کند ،برخی بانکها نیز
شرایط سختی را برای اعطای وام وضع میکنند که انگار این شرایط برای وام ندادن است .از طرفی برخی وام های چندصد
میلیونی میگیرند و هنگام برخورد مراجع قضایی ،به قوه قضاییه و مسئوالن این قوه تهمت میزنند تا انتقامی بگیرند .البته قوه
قضاییه بی عیب و نقص نبوده و قابل نقد است ،اما این موضوع در باید روال خودش پیگیری شد.
ریاست محترم قوه قضاییه انسانی شجاست که کاری به این جناح و آن جناح و دولت قبل و کنونی ندارد .این هجمه ها به دلیل
برخوردهای انقالبی و شجاعانه رییس قوه قضاییه است .همچنان که مردم از برخوردهای این قوه راضی هستند و از ایشان
حمایت می کنند.
وی در مورد مسئله برجام و مواضع رییس جمهور آمریکا بیان کرد :از همان اول نیز معلوم بود که برجام امامزاده نبود و بیخود
برای آن ضریح ساختند .دعوای ما با آمریکا ،دعوای هسته ای و حقوق بشر نیست ،بلکه دعوای اعتقادی است .قرآن به پیغمبر
میگوید که اگر جایی کوتاه آمدی ،فکر نکن که یهود و نصارا از تو دست بر می دارند ،مگر اینکه از هدفت دست بداری.
آمریکایی ها میخواهند هر غلطی که کردند ،ایران آنها را تصدیق و تایید کند .اگر به عراق و یمن تجاوز کردند ،جمهوری
اسالمی تشکر کند .در صورتی که جنس جمهوری اسالمی از جنس قیام حسین بن علی است .امام حسین ع فرمود ای مردمی که
میگویید با یزید بیعت کن ،آیا نمیبینید که حق ضایع میشود و از باطل حمایت می شود .میبینیم مردم میانمار قتل عام میشودن ،اما
چیزی نگوییم؟ جنس ما این نیست ،آنهم برای دو روز زندگی در این دنیا.

وی افزود :ما به برجام امیدی نداریم ،حاال بعضی میخواهند جنازه اش را حفظ کنند و به خاک نسپارند ،باالخره روزی بوی
تعفن این جنازه بلند میشود .اروپا نشان داده که توان ایستادن در مقابل آمریکا را ندارد .گرچه خوب است مردم بدانند که غربیان
چه خصلتی دارند .ترامپ یا دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده ،ما به او می گوییم که با دم شیر بازی نکن و بدان که اگر
دیوانگی را از حد بگذرانی ،سیلی مردم ایران ،آتشین خواهد بود.
حجت االسالم خرسند در ادامه گفت :از برجام خطرناکتر ،میخواهند نام سپاه را در گروههای تروریستی اعالم کنند .این بازی
بسیار خطرناکی است .همه دنیا میدانند که بساط داعش را سپاه جمع کرد ،و اگر سپاه نبود ،نه بغدادی بود ،نه اربیل و دمشقی و
به تبع آن دیگر پایتخت های عربی نیز سقط می کردند.
وی افزود :میخواهند بگویند اگر زندگی بی دغدغه می خواهید ،باید از سپاه فاصله بگیرید .اما مردم ایران عالقهشان به سپاه
روزبه روز بیشتر خواهد شد .مردم ایران دست دشمن را خوانده اند .فرمانده سپاه نیز اعالم کرد که اگر نام سپاه را در این لیست
بگنجانید ،ما نیز نام ارتش آمریکا را مثل داعش در این لیست می گنجانیم .پس موشکهایی را که بر سر داعش فرود می آوریم،
بر سر آنها نیز فرود خوهد آمد.
امام جمعه کازرون بیان کرد :ملت و مسئولین ما باید هوشیار باشند که در این مسئله نیز وحدت و همدلی داشته باشند .مواضع
رئیس جمهور مواضع انقالبی و خوبی بود .دشمن باید بداند که تمام ملت ایران با همه سالیق و علی رغم اختالف نظر در مسائل
داخلی ،نسبت به حاکمیت ملی ،نظام مقدس جمهوری اسالمی و حفظ ارزشها ،اختالفی ندارند .همه پشت سر فرماندهی کل قوا،
حرکت خواهند کرد و این کشور به ساحل امنی خواهد رسید .کما اینکه به برکت این اقتدار ،جمهوری اسالمی امنترین کشور
منطقه است.

