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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش نماز جمعه

۷

امام جمعه موقت بجنورد تشریح کرد:

نقش مردم در ناکامی دشمن
اسفراین امام جمعه ؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با گرامی داشت سالروز ازدواج و پیوند آسمانی موالی متقیان حضرت علی(ع) و
حضرت فاطمه زهرا(س) ابراز کرد :الگوبرداری جوانان برای ازدواج آسان و تشکیل خانواده از این پیوند آسمانی
باید نصب العین باشد.حجت االســام «محمدیان» خواستار برخورد جدی دستگاه قضا با
مفسدان اقتصادی شد و بر هوشیاری مردم بصیر نسبت به فراخوانی های ضد انقالب تاکید
کرد و افزود :فرهنگ مطالبه گری سیره موالی متقیان امام علی(ع) است و آن را باید در
چارچوب قانون نهادینه کنیم.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) گفت :ایشان یکی از جوان ترین امامان
بودند و در کمتر از  ۳۰سالگی به شهادت رسیدند و از جمله کارهای بزرگ ایشان برنامهریزی
منسجم برای ادامه کار امام علی (ع) در تربیت پیروان و شیعیان مجاهد بود.حجت االسالم
«نوروزی» با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) نیز گفت :این روز به
عنوان روز ازدواج نام گذاری شده است ،از مسئوالن و مردم خواهشمندیم ازدواج جوانان
را آسان بگیرند.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در آشخان ه

بهروز -حفظ اتحاد و همراهی نکردن
بــا عــوامــلــی کــه مــی خــواهــنــد از بــحــران
اقتصادی جامعه استفاده کنند ،نقش
صــنــایــع کــوچــک در چــرخــه اقــتــصــاد و
همراهی مــردم و مسئوالن بــرای کمک
بــه ایــن صنایع ،تسهیل شــرایــط ازدواج
جوانان و الگوبرداری از زندگی و ازدواج
حــضــرت عــلــی(ع) و فــاطــمــه(س) و روز
مقاومت اسالمی از مهم ترین نکاتی بود
که در خطبه های نماز جمعه دیروز بجنورد
مطرح شد.
امام جمعه موقت بجنورد با توصیه رعایت
تقوای الهی به نمازگزاران گفت :حریم
خدا را باید رعایت کرد و اگر به این باور
برسیم که خدا همیشه حاضر و ناظر اعمال
ماست با عمل به اوامر خدا خوشحال می
شویم.
حجت االسالم «رحیم مهدوی پور» با اشاره
به اتفاقات اخیر در برخی استان ها بیان
کرد :مردم انقالبی ما  40سال است که
پای آرمــان های شان ایستاده اند و صبر
پیشه کرده اند و امروز مانند سابق با حفظ
وحدت و بصیرت و رصد تحرکات دشمنان
نمی گذارند آن ها فضای امن کشور را گل
آلود و با آن ماهی آرزوهــای شان را صید
کنند و این ها این خواب آشفته را به گور
می برند.
وی تصریح کرد :دشمنان اسالم علیه دین
به همه چیز متوسل می شوند و امروز شاید
در لباس اهل نماز بخواهند از فضا استفاده
کنند اما ملت ما بصیر و آگاه هستند.
وی افــزود :ما اگر امــروز با صبر ،حوصله،
رصــد و اطــاع رســانــی تحرکات دشمن
به مسئوالن کمک کنیم و دولتمردان با
اقــدام و عمل جهادی در حل مشکالت
و مسئوالن قضایی با برخورد منطقی و
مقتدرانه با قانون شکنان مبارزه کنند و
نمایندگان مجلس با همراهی و کمک
دولتمردان و انجام وظیفه مانند همیشه به
هم کمک کنند می توانیم بینی دشمنان را
به خاک بمالیم.
رئیس دانــشــکــده علوم قــرآنــی خراسان
شمالی اقدام و عمل انقالبی را از عوامل
حفظ اسالم دانست و افزود :در برهههایی

از تاریخ شاهد عمل ائمه(ع) و در برهه ای
نیز شاهد سکوت انقالبی بودیم که هر دو
در زمره حفظ اسالم قرار میگیرد.
حجت االسالم «رحیم مهدوی پور» مردم
را به صبر ،حوصله ،وحــدت و بصیرت بر
تحرکات دشمنان دعــوت کــرد و ادامــه
داد :بــرخــورد مقتدرانه با قانونشکنان
و اطــاعرســانــی مشکالت بــه مسئوالن
و حــرکــت دولـــت بـــرای بــرطــرف کــردن
کاستیها میتواند دشمن را ناکام کند.
وی پــیــروزی امــت اســـام و ملت ایــران
در تقابل با استکبار جهانی را به دلیل
ایستادگی بر شعارهای انقالب دانست و
افزود :اگر ملت پای شعارهای خود بایستد
پیروز می شــود و رمــز پیروزی و شکست
دشمن دو چیز اســت؛ ایــمــان بــه خــدا و
استقامت بر پایه ایمان و در قرآن بر این امر
تاکید شده است که اگر ملت ها مقاومت
به خــرج دهند ما آن ها را از سرچشمه
آب حیات که حجت خــدا و امامت امام
معصوم(ع) است سیراب می کنیم.
وی افزود :یکی از اصولی ترین شعارهای
ملت در طــول  40ســال انقالب لبیک یا
خامنه ای ،لبیک یا حسین(ع) و این همان
والیــت اســت و دیگری مــرگ بر آمریکا و
اسرائیل است که تولی و تبری را به نمایش
گذاشته است و امــروز اولین و مهم ترین
وظیفه ما حفظ و یاری اسالم و لبیک گفتن
به صدای هل من ناصر ینصری است.
وی ایستادگی مردم را باعث رنج  ۴۰ساله
دشمنان از انقالب برشمرد و گفت :بخشی
از تحریمها و مشکالت فعلی ایجاد شده
نتیجه سیلی مردم به دشمنان بوده که این
شکست ها و سیلی ها آن ها را به مقابله با
ما واداشت و میتوان با اقتصاد مقاومتی
و وحــدت در راســتــای حل معضالت گام
برداشت.
وی با اشــاره به سالروز شهادت حضرت
جواداالئمه(ع) اظهار کرد :سیره و زندگی
این امام همام باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با بیان این که در آستانه روز
صنایع کوچک هستیم افــزود :باید همه
مردم و مسئوالن دستبهدست هم بدهیم
تا کشور را کارگاههای اقتصادی کوچک و

عکس :خراسان شمالی

بزرگ فرا بگیرد .وی تصریح کرد :اگر در
جامعه صنایع کوچک فعال باشند و کشور
به منطقه صنعتی تبدیل شود چرخ اقتصاد
می چرخد و اشتغال زایی را شاهد خواهیم
بود و بسیاری از مشکالت اقتصادی حل
می شود.
امــامجــمــعــه مــوقــت بــجــنــورد بــا یـــادآوری
سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت
فاطمه(س) گفت :برخی مشکالت گریبان
گیر ازدواج جوانان است که بخشی از آن
توسط والدین و جوانان قابلحل است.
حــجــت االســــام «مــهــدوی پـــور» افـــزود:
کسانی که دختر و پسر در سن ازدواج
دارند سختگیری نکنند و جوان ها را بچه
نپندارند و چشم و هم چشمی ها را کنار
بگذارند و از زندگی دختر پیامبر و حضرت
علی (ع) درس بگیرند.
وی بـــا اشـــــاره بـــه روز تــشــکــل هــای
اجتماعی گفت :در آستانه موسم حج
هستیم تشکل بــزرگــی در حــال انجام
شدن است و باید از این اجتماع درس
بگیریم.
وی در بخش دیگری از خطبههای خود
بهروز مقاومت اسالمی اشاره کرد و افزود:
این روز مقارن با پیروزی حزبا ...بر رژیم
صهیونیستی است که یکی از خبیثترین
دشمنان اسالم را که القا کرده بود نفوذ
و شکست ناپذیر اســت شکست و نشان
داد جز لشکر خدا بقیه لشکرها شکست
ناپذیر نیستند و حزب ا ...به عنوان قدرت
نیرومند منطقه معرفی شد و خیال شکست
ناپذیری اسرائیل و محاسبات منطقه ای
صهیونیزم ها باطل شد.
خــطــیــب جــمــعــه بــجــنــورد افـــــزود :رژیــم
صهیونیستی که فکر نمی کرد کسی توان
مقابله با او را داشته باشد اکنون با وحشت
نگران مرزهای جعلی خود است و این از
دیگر دستاوردهای این مقاومت و پیروزی
بود.
وی مسئولیت ملت و مسئوالن در برهه
حــســاس کنونی را از هــر زمــانــی بیشتر
دانست و تصریح کــرد :همه باید حافظ
امانت بزرگ دین خدا که نعمت والیت و
رهبری است ،باشیم.

آشخانه امام جمعه ؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند-امام جمعه آشخانه با اشاره به  ۱۷مرداد سالروز شهادت شهید «صارمی» و تبریک روز
خبرنگار گفت :خبرنگاران مانند دیده بان هستند ،ضعف ها را به خوبی می بینند و منعکس
می کنند .حجت االسالم «احمدزاده» با اشاره به  ۱۸مرداد سالروز شهادت شهید «محسن
حججی» افزود :بعضی ها غیرت را فقط در حوزه ناموس تعریف می کنند اما شهید «حججی»
غیرت را در سطح دین ،میهن دوستی و دفاع از مملکت و خدمت به مردم نشان داد.
گرمه امام جمعه ؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با گرامی داشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت
زهرا (س) گفت :جوانان امروزی از ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت
زهــرا(س) الگو بگیرند.حجت االســام «تــاتــاری» افــزود :بخشی از
مشکالتی که در جامعه وجود دارد به خاطر بیحالی و پشتمیز
نشینی تعدادی از مدیران است که این نقایص باید هر چه سریعتر
با همت و تالش همه قوای کشور برطرف شود.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده »
امام جمعه تیتکانلو با تبریک فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا
(س) گفت :مهم ترین نکته ای که مردان و زنان مسلمان باید از زندگی این دو بزرگوار
بیاموزند همراهی آن ها با یکدیگر در زندگی مشترک است که این باید دو طرفه باشد.
حجت االسالم «نادعلیزاده» افزود :شعار می دهیم که شیعه و محب
اهل بیت (ع) هستیم اما گاهی اوقات غفلت می کنیم .اگر شرایط
زندگی سخت یا راحت باشد زن و شوهر باید همراه هم و در کنار هم
باشند.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی خطاب به مسئوالن گفت :امروز وقت اختالف و ضعف در مقابل دشمن
نیست ،دست مفسدان را از بیت المال قطع و با مفسدان اقتصادی برخورد کنید در غیر
این صورت مردم با اندک مقاومت در هنگام انتخابات با یک رای قاطع انقالبیون جوان
و نخبه را بر سر کار می آورند و پایان عمر اصالح طلبان و اصول گرایان را تا ابد اعالم می
کنند.
حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود :همه هوشیار باشید ،دشمن کد و
آدرس غلط می دهد تا بین امت و امام جدایی بیندازد مگر نه این است
که مجلس و نمایندگان در مواقع حساس باید تصمیم انقالبی بگیرند.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «خراشایی»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :اقتصاد کشور به همت مردم شکوفا می شود و دشمن
درصدد است با ابزار فشار اقتصادی به ما لطمه بزند اما باید بداند که مردم کشور ما هوشیار
هستند.حجت االسالم «خراشایی» با بیان این که دولتمردان باید خود را خدمتگزار مردم
بدانند افزود :جهاد کشاورزی منطقه به فکر الیروبی رودخانه دایمی بخش سنخواست
باشد تا کشاورزان منطقه با بحران مواجه نشوند.

درق امام جمعه ؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با اشاره به سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) گفت :امروز
والدین باید با رفتار مسئوالنه و بدون چشم و هم چشمی مقدمات ازدواج جوانان شان را
فراهم کنند.حجت االسالم «محمدی» افــزود :ماه ذی الحجه از ماه های مقدس است و
زمانی که این ماه فرا می رسد مسلمانان اهتمام ویژه ای به عبادت دارند.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با تبریک سالروز پیوند آسمانی حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) تصریح
کرد :این ازدواج و تشکیل کانون پرمهر خانواده باید الگویی برای جوانان و مسلمانان باشد.
حجت االسالم «هوشمند نژاد» با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت با بازنگری
سیاست های پیشین اقتصادی به عنوان یکی از راه های به ثبات و آرامش رساندن اقتصاد
ابراز کرد :تقوای الهی ،روحیه جهادی و خدمت گذاری ،روحیه انقالبی و والیتمداری از
ویژگی مدیران دولتی باید باشد.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) گفت :امام جواد (ع) در کودکی به امامت رسیدند و
با قدرت و عظمت خداوند از تمام علوم روز اطالعات کافی داشتند.حجت االسالم «سلیمانی» با تبریک سالروز
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ابراز کرد :از خانواد ه ها میخواهیم شرایط
ازدواج را برای جوانان آسان کنند تا سر و سامان بگیرند.وی افزود :تولیدات داخلی باعث
رونق اقتصاد خانواده ها،جامعه و اشتغال جوانان می شود ،از دولتمردان می خواهیم با ارائه
وام های کم بهره از تولیدکنندگان صنایع کوچک و اشتغال خانوادگی حمایت کنند.
شیروان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مهرپویان»
عوض زاده -امام جمعه موقت شیروان با بیان این که تردیدی نیست که نظام مقدس جمهوری اسالمی یکی از
سخت ترین گردنه های تاریخی خود را می گذراند ،افزود :امروز کشور در مقابل یک جنگ همه جانبه نظامی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در مقابل دنیای کفر و استکبار ایستادگی کرده است.حجت االسالم «مهرپویان»
تصریح کرد :انقالب اسالمی به عنوان تنها پایگاه حاکمیت «خدا» در دنیای امروز در شرایطی مورد هجوم قرار
گرفته که تجربه  40سال دشمنی ،حکومت و ملت را بیش از پیش قدرتمند کرده است.
جاجرم امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «موسوی جاجرمی»
معینی-امام جمعه موقت جاجرم با گرامی داشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) گفت:
جوانان باید سبک زندگی آنان را الگوی شان قرار دهند.حجت االسالم «موسوی جاجرمی» افزود :مهم ترین
مالک در زندگی مشترک ایمان است و اگر مالک هایی همچون پول و زیبایی در اولویت قرار گیرند پایه و اساس
زندگی به خطر می افتد.وی ابراز کرد :اگر زندگی زوج ها عاقالنه و با الگو برداری از زندگی ائمه (ع) باشد قطعا
مستحکم خواهد بود و خانواده به مکانی امن برای تربیت فرزندان سالم تبدیل می شود و از آسیب های اجتماعی
دور خواهد بود.
فاروج امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «وطنخواه »
میم پرور-امام جمعه موقت فاروج گفت :با توجه به مشکالت پیش رو و اقتصادی که در کشور اتفاق افتاده رعایت
تقوای الهی در همه انسان ها به خصوص مدیران نظام اسالمی از واجبات است.حجت االسالم «وطنخواه» افزود:
دولت مهم ترین بخش هر جامعه ای به شمار می رود و نظم بخشی به امور جامعه و تحقق تعالی اسالم و انقالب
بر عهده نظام است.

