خطبه  22آذر  89کازرون
حجت االسالم والمسلمین محمد صباحی

وحدت برای پیشرفت:
در آستانه وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت الله مفتح هستیم که منادی وحدت حوزه و دانشگاه بودند و فضای
دانشگاه را با معارف حوزه و دین آشنا کردند که این روز را گرامی می داریم.
در اسالم اصل وحدت بسیار ضروری و مهم است و تمام مسائل در اسالم حول محور وحدت است.
مسلمین سه اجتماع دارند ،اجتماع روزانه که در مسجد است ،هفتگی که نماز جمعه هست و سالیانه ک حج است و همه حول
وحدت است .که نماز و روزه ،صله رحم ،احترام به والدین و همسایه هم تاکید بر وحدت دارند.
در قرآن کریم در آیه های مختلف به اهمیت حفظ وحدت بسیار تاکید شده است و یا موارد مختلفی در تاریخ اسالم از جمله قضیه
جسارت به حضرت زهرا (س) و غصب خالفت به این مهم اشاره دارد.
مسلمین با هر قومیتی که هستند ،وحدت از ضروریات آنهاست که در نماز جماعت شیعه با اهل سنت بارها این مهم را دیده ایم.
شهر ما و تمام جوامع با وحدت پیشرفت می کنند .هزاران نفر در غدیر خم بودند و وحدت نداشتند و سقیفه تشکیل شد اما  22نفر
در کربال وحدت داشتند و زمین را تکان دادند.

انتخابات و انتخاب صحیح:
ما نیز انشاله تمام مطالبات بحق این شهرستان را با حفظ وحدت پیگیری می کنیم.
اکنون فصل وحدت است ،انتخابات فصل رویش انقالب و اثبات یاری دین خدا در مقابل دشمن است.
انتخابات داللی و بده بستان نیست .اگر نماینده را در حد وام و برطرف کردن مشکل سربازی و زمین یک نفر ببینیم ،در کار
خود می ماند.
اما اگر نماینده را برای پیشرفت شهرستان انتخاب کردیم موفق خواهیم شد ،چرا که کارهای بزرگ نکرده بسیار داریم .افق دید ما
برای این هست که اگر روزی نظام تصمیم بر تقسیم بندی ها گرفت ،اینجا ظرفیت استان شدن را داشته باشد ک بگویند تمام
زیرساخت ها وجود دارد ،نه اینکه ما سالها معطل تونل و بیمارستان باشیم.
اگر اتفاق مثبتی برای راه اندازی پروژه ها نیفتاده باشد اول از همه به خود ما برمیگردد و آن اینکه که با حفظ وحدت و انتخاب
صحیح پیشرفت مردم رقم می خورد.
همه میگویند سد نرگسی و بیمارستان امام علی (ع) چه شد یا دریاچه پریشان ما خشک شده و یا منطقه باالده با مشکل آب شرب
مواجه هستند و از این دست مسائل ،چه قدمهایی برداشته شده است؟
کی باید این مشکالت حل شود؟ با انتخابات .انتخابات سرنوشت ساز است و حاکمیت مردم را محقق می کند .مهم است که من
نماینده را با چه دیدی انتخاب می کنم ،آیا با دید رفع مشکالت شخصی و در حد یک ارباب رجوع یا نه در حد پیشرفت
شهرستان.
من مطمئنم با سابقه طالیی این شهرستان و همت جوانان خوب و بزرگان و فرهیختگان این شهرستان ،قطعا انتخاباتی رقم می
خورد که کازرون به مسیر پیشرفت و شکوفایی و نقطه مهمی در جنوب کشور حرکت خواهد کرد و ما هم این مسائل و مطالبات
را پیگیری می کنیم.
اختیار کشور به دست مردم است و مردم با انتخاب خود سرنوشت کشور را مشخص میکنند .انتخاب خوب یا خدای نکرده بد ،به
خودمان برمیگردد.

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس:

شهر کازرون دارای افتخاراتی است اما جایی برای دیدن آنها نداریم .انشاله موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس را با جدیت دنبال
می کنیم .مشاهیر ،فرهیختگان ،علما و رزمندگان دالور کازرون باید همیشه اسطوره باشند و یک محل دائمی برای به تصویر
کشیدن افتخارات کازرون از علما و بزرگان گرفته تا حماسه سازی در مقابل اشغالگران انگلیس و دالوری ها در انقالب اسالمی
و دفاع مقدس باشد که پیگیر آن خواهیم بود و رقم خواهد خورد.

مظلومین در جهان اسالم:
شاهد به زندانی شدن دوباره رهبر شیعیان نیجریه شیخ هستیم .دشمن دائما از علمای اسالم می ترسد چرا که مردم با علما هستند
و حق را از علما می شنوند و روش زندگی خود را از عالمان دین فرا می گیرند.
در آخرین حمله به خانه این عالم ،دیده شد که حدود  04ترکش در بدن دارد و یک چشمش نابینا شده است .از  2پسر ایشان 6
نفر را به شهادت رسانده اند اما باز هم دشمن از ایشان می ترسد.
دشمنان از رویشهای انقالب و مکتب امیرالمونین (ع) و سیدالشهدا(ع) می ترسد ک چنین پیرمردی را زندانی کرده اند و قطعا
نصرت الهی شامل شیعیان نیجریه خواهد شد و ما نیز انزجار خود را از آن دشمنان اعالم می کنیم.

