امام جمعه در خطبه اول بعد از توسیه به تقوا و ذکر تاریخ والدت حضرت از
دیدگاه اهل سنت و شیعه گفتند شخصیت هر فردی از نظز
اجتماعی،عقدیتی،اخالقی،فرهنگی،هنری و سیاسی ساخته و پرداخته عوامل
و قالب هاییست که او را ساخته و آراسته اند .عواملی چون عامل
وراثت،عامل تغذیه جسم و جان،عامل خانه و خانواده  ،عامل فرهنگ و
آموزش و پرورش  ،عامل محیط و سرانجام عامل اراده تاریخ ساز خود انسان
که هر کدام از این عوامل نقش حساس و سر نوشت سازی در وجود انسان
ایفا می کند و مورد توجه و اهتمام دین مبین اسالم می باشد و حضرت
زهرا (س) از نظر تمامی این عوامل در حد عالی و شایسته قرار دارد.
از نظر وراثت پدرش کاروان ساالر انسانیت است و بزرگ پرچم دار آزادی و
آزادگی است کسی که چهار بار نامش در قرآن آمده و سوره ای به نام او
نازل گشته و آفریدگار هستی بر او درود می فرستد و به جان او قسم می
خورد و او را الگوی شایستگی ها و برازندگی ها عنوان می سازد و شخصیت
اجتماعی او را می ستاید و به بشر دوستی و خیر خواهی او برای ساختن
جامعه و دنیایی آباد و آزاد و زیبا صحه می گذارد و مادر او از تبار خوبان و
بهترین های روزگار است.
از نظر تغذیه منشا تکوین و انعقاد نطفه او از عالم ملکوت و بهشت برین
است و با سیب بهشتی نطفه او بسته شده است.
امام جمعه سپس به نحوه انتقال نور فاطمه از پیامبر به خدیجه و والدت
حضرت زهرا (س) و رمز نام گزاری او به نام فاطمه پرداختند.

خطبه دوم :
امام جمعه بعد از تبریک والدت حضرت زهرا (س) و حضرت امام خمینی
(ره ) که به عنوان روز زن و مادر نامیده شده اختصاص چنین روزی به
عنوان روز زن را حکایت گر این معنا و مفهوم دانستند که زنان و مادران
جامعه اسالمی به ارزش و هویت زن مسلمان از دیدگاه اسالم پی ببرند.
چنین نام گذاری در جوامع غربی به ویژه آمریکا هم به خاطر اعتراض
زنان در برابر شرایط سخت کاری وجود دارد و این اعتراض اگرچه دستاورد
هایی همچون حق مشارکت اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و حق کسب رای را
به همراه داشت اما با نگاه واقع گرایانه می بینیم این اقدامات آزادی
خواهانه نه تنها به نفعشان نبود بلکه پیامد های بسیار تلخ و ناگواری برای
زنان به همراه داشت .ازجمله نگاه ابزاری و استفاده کاال گونه از زنان در
جامعه غربی تا جایی که خانواده در غرب دچار انواع و اقسام انحرافات شده
و از مرتبه انسانی تنزل یافته و ابزاری برای جذب توریست قر ار گرفته است
و همه ساله حدود دویست هزار زن و دختر در اروپا به خود فروشی
کشیده می شوند .
دوم فروپاشی نهاد خانواده  .آنها که خانواده را مانعی برای آزادی عمل زنان
جهت مشارکت اجتماعی بیشتر و کار بیشتر میدانستند با دادن انواع و
اقسام آزاد یها اعم از حق طالق  ،حق سقت جنین ،روابط بدون ازدواج
فروپاشی خانواده ها را رقم زدند و فواید کارکردهای مهم خانواده همچون
مراقبت از فرزندان و کانون روابط عاطفی بودند.

اعضای خانواده و تربیت و رشد مناسب و درست فرزندان را از خانواده ها
گرفتند و نتایج تلخی چون فرزندان تک والده  ،کودکان سر راهی نتیجه این
آزادی ها بود.
طبق آماری که در سال 7102بیش از چهل درصد نوزادان متولد شده از
مادران بدون ازدواج هستند.
سوم افزایش خشونت مردان علیه زنان
چهارم از بین رفتن و کم رنگ شدن نقش مادری و همسری
پنجم افزایش بی بند و باری و ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی
این مساعل حتی صدای برخی مدافعان آزادی زنان را در آورده است اما
اسالم در عین دادن حق مشارکت در عرصه های مختلف به نقش اصلی او
که تعلیم و تربیت است می پردازند.
امام جمعه سپس به سالروز تشکیل کانون های فرهنگی مساجد پرداختند و
مسجد را مهم ترین پایگاه دینی  ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای
ترویج تعالیم ارزش های اسالمی و مقابله با هجوم فرهنگی و دشمنان
دانستند و در ارتباط با روز راهیان نور مهم ترین کانال و معبر ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت و ارتباط نسل جوان با نسل اول را راهیان نور به
شمار آوردند سپس به سالروز تشکیل بنیاد شهید و روز شهدا اشاره
نمودند و گفتند بنیاد شهید نهادیست که به دلیل کارکرد ها و توانایی ها
می تواند نقش مهمی در زنده نگه داشتن دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و
شهادت در نظام اسالمی ایفا نماید و تکریم از خانواده شهدا و پاسخ گویی

به نیازهای آنها و ایثار گران و باز خوانی تجربیات آنها از مهم ترین وظایف
بنیاد به شمار می رود.
امام جمعه سپس از زحمات مسوالن در رفع منشکالت ملوانان به ویژه
استاندار و فرماندار و نماینده محترم تشکر نمودند و از مردم خواستند در
مدار قانون حرکت کنند و مسوالن در یابانی و امنیتی نسبت به تخلیه غیر
مجاز برخورد نمایند.
خطیب جمعه از مسوالن به ویژه شهردار خواستند وسایل آسایش مسافران
نوروزی را فراهم نمایند و جلو زمین خوارانی که به ساحل تعرض میکنند
بگیرند.

