خطبه اول :حجت اسالم بانشی امام جمعه محترم بخش کر
بعد از جمد و ستایش الهی و درود بر رسول خاتم (ص) و
جانشینان بر حقشان و دعوت همگان را به تقوای الهی ْ با
قرائت ایاتی از سوره علق ایام بعثت پیامبر اکرم (ص) را
تبریک گفتند و بیان کردند برای شناخت بهتر ارزش مبعث
انبیاء الهی باید به تاریخ مردمان و جامعه قبل از بعثت آنان
رجوع شود  .ایشان در همین رابطه جامعه قبل از بعثت
حضرت ختمی مرتبت را با توجه به آیاتی از قرآن کریم و
مستنداتی از تاریخْ جامعه ای گمراه و جاهلی توصیف کردند
که بعثت آن حضرت موجب شد بسیاری از عادات و رفتارهای
زشت آنان از بین برود و برادریْ معنویت و عدالت جایگزین
آن شود.
حاج آقا بانشی موضوع مهم امروز و بعثت امروز را شناخت و
شناساندن اسالم ناب محمدی و تمییز آن از اسالم آمریکایی
دانست و گفتند جامعه امروز باید این را بداند که ما دو اسالم
داریم -1اسالم اصیل و ناب - 2اسالم بدلی (آمریکایی).

چون تاریخ نشان داده است یکی از متعارف ترین و کارساز
ترین برنامه ها برای از بین بردن هر دینی ْ ساختن دینی بدلی
و غیر اصیل در برابر آن است .چنانکه عده ای در دوران انبیا
بت پرستی را تبلیغ میکردند .یا در مقابل دعوت به خدا پرستی
حضرت موسی(ع) شخصی به نام سامری مجسمه ای به شکل
گوساله درست کرد و گفت خدای شما این است .هیچ کدام از
این گروه ها نمی گفتند دین و خدا نداشته باشید بلکه خدا
دیگری می تراشیدند  .یعنی برای ضربه زدن به دین اصیل از
دین بدلی استفاده می کردند .در همین راستا درسال 11
هجری و حادثه خونبار عاشورا به نام دین سربریدند.
ایشان افزودند همیشه این طور بوده که برای از بین بردن
مکتبی ناب و اصیل دین جعلی ساخته اند .امروز دشمنان را
ببینید تمام دنیای اسالم را بر هم زده اند و اختالف درست
کرده اند.این اختالف از کجاست ؟ همه دعوا ها به نام دین
است .اما ریشه همه این درگیریها بر میگردد به عدم تفکیک
میان اسالم ناب و اسالم آمریکایی .امام جمعه محترم بخش

کر با اشاره به ایده امام خمینی (ره) و تأکید امام خامنه ای
بر موضوع اسالم ناب و اسالم آمریکاییْ آن را موضوعی بسیار
مهم و برخاسته از فکری عمیق و ریشه داردانستند و گفتند امت
اسالمی باید درک کنند که دشمن همیشه نقشه می کشد.لذا
وظیفه امروز ما این است که بفهمیم که در تقابل با اسالم ناب
محمدی (ص) اسالم بدلی امریکایی نیز وجود دارد.
پایان خطبه اول
خطبه دوم :حجت االسالم بانشی در ابتدای خطبه دوم حمد
و ثنای الهی و صلوات بر  11معصوم (ع) را به جا آوردند و
همگان را به تقوی الهی دعوت کردند.
ایشان در ابتدا از حضور مردم خصوصا در ایام کار و
کشاورزی تقدیر و تشکر کردند و سالی پر برکت آرزو
نمودند .در ادامه هفته کارگر را تبریک گفتند و بیان داشتند
اقتصاد مقاومتی با دستان زحمت کش کارگرو کشاورز به
اقدام

و

عمل

می

رسد.

سپس با اشاره به  12اردیبهشت و روز معلم به مناسبت شهادت
معلم بزرگ ْ حضرت آیت اهلل شهید مطهری ْ گفتند شهید
مطهری انسانی چند بعدی بود و همین مسأله ایشان را معلمی
کامل کرده بود .او هم در علم ْ هم در عرفان و هم در مسائل
سیاسی – اجتماعی برجسته بوده و تالش می کردند .حاج آقا
بانشی آثار و کتابهای شهید مطهری را بسیار ارزنده توصیف
کرده و گفتند بعد از سالهاوقتی انسان کتاب های این معلم
بزرگ را مطالعه می کند گمان می برد که همین امروز نوشته
شده است زیرا حرف های نویی دارد .حجت اسالم بانشی این
ایام را به همه فرهنگیان و معلمان تبریک گفته و با استناد به
روایاتی از حضرات معصومین بیان داشنتند که اسالم در مورد
معلمان

نظر

ویژه

ای

دارد.

مسئله دیگری که امام جمعه به آن پرداختند موضوع هیاهوی
برخی رسانه ها و گروها درباره اقدام قانونی نیروی محترم
انتظامی در برخورد با هنجار شکن ها بود .ایشان ضمن اشاره
به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منظر دین و قانون

اساسی برخورد قانونی و صحیح با زورگیران و مفسدان را در
واقع دفاع از عموم مردم دانست و گفت برخی به بهانه های
سیاسی و جناحی با این موضوع مخالفت کرده اند و در واقع
امروز پز روشنفکری برخی خودباخته باعث شده با چنین
اقدام

قانونی

مخالفت

کنند.

حجت االسالم بانشی اوضاع سیاسی در عراق و سوریه را
نگران کننده دانست و گفتند ریشه تمام اختالفات در میان
جامعه مسلمین به نیرنگ های شیطانی امریکا و هم پیمانانش
و عدم تمییز میان اسالم ناب و اسالم امریکایی بر می گردد.
امام جمعه بخش کر در پایان خطبه دوم به موضوع گستاخی
آمریکا درباره رزمایش نیروهای مسلح در خلیج فارس اشاره
ای داشته و با استناد به بیانات اخیر امام خامنه ای و فرمانده
محترم نیروی دریایی سپاه گفتند که آمریکا هیچ غلطی نمی
تواند بکند .پایان خطبه دوم

