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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش نماز جمعه

۷

نماینده ولی فقیه با تبیین قیام امام حسین(ع) تشریح کرد:

سه معروف و سه منکر اصلی زمان ما
سامری های زمان خود را بشناسیم

اسعدی
نماینده ولی فقیه در خطبههای نماز جمعه روز گذشته
بجنورد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به
تشریح و تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) پرداخت
و افــزود :بهترین توشه بــرای مسیر طوالنی و سخت
آخرت ،تقواست.
آیتا« ...یعقوبی» با تأکید بر این که تعصب اگر برای
دین باشد بهجاست و به عنوان «غیرت دینی» تعبیر
میشود ،گفت :اگر تعصب بــرای غیر از این باشد،
بیجاست.وی افزود :ما مسلمانان غیرت دینی داریم
و در برابر چیزهایی نمیتوانیم تماشاگر باشیم .اسالم
دو واجب مهم را برای ما تعریف کرده است و آن دو،
امر به معروف و نهی از منکر است .این یعنی غیرتت
را بــرای گسترش خوبیها حفظ و بــرای جلوگیری
از منکرات جامعه تالش کن و در مقابلشان ساکت
نباش و این یعنی غیرت دینی و تعصب بهجا داشته
باش.
امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد« :حمایت از کاالی
ایرانی» یعنی به کاالی ایرانی تعصب داشته باشیم تا
دستمان جلوی بیگانه دراز نباشد ،یعنی تولید استان
و کشور و یعنی صادرات را افزایش و واردات را کاهش
دهیم و این یعنی تعصب داشتن به کاالی ایرانی.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت :اولین
فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از
منکر است که اسمش را غیرت ا ...میگذاریم.
آیتا« ...یعقوبی» افزود :امام حسین(ع) چندین مرتبه
ت خود ما را به امر به معروف و نهی از
در بیانات و عبارا 
منکر دعوت کرده و گفته است که مرگ با عزت را بر
زندگی با ذلت ترجیح دهید .اگر تعصب دینی ندارید،
حداقل تعصب ملی داشته باشید.
وی تصریح کــرد :عــدهای در مقابل خطرهایی که
متوجه کشور و دینشان است ،تعصب ندارند .اینها
در وجودشان رگ نیست که نه تعصب دینی دارند و نه
تعصب ملی.وی بیان کرد :امام حسین(ع) فرمودهاند
که ای مردم! اگر شرایطی را دیدید که به حق عمل
نمیشود و از باطل جلوگیری نمیکند ،مرگ عاشقانه
را برگزینید و زندگی زیر بار ستم را قبول نکنید.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان گفت :ما دو اصل
در زندگیمان داریم که اگر به آن ها عمل شود ،دشمن
نمی تواند به اهداف شومش برسد و آن امر به معروف
و نهی از منکر اســت.وی افــزود :حسینبنعلی(ع)،
درس غیرت ،دفــاع از مظلوم ،کنار زدن منکرها و
فتنهگران از صحنه اجتماع را داد و ایــن که گفته
میشود هر روز عاشوراست ،به این معنا نیست که هر
روز گریه کن؛ به این معناست که حسینی وار زندگی و
حقالناس را رعایت کن.
آی ـتا« ...یعقوبی» گفت :غیرت ملت ایران  40سال
دنیا را متوجه این حقیقت کرد و آن اعتقاد راسخ ملت
به دین و اولیای دین است.
وی گفت :دوســت داشتن وطــن جــزو ایمان و
وطندوستی خوب است اما وطنپرستی بد
است زیــرا ما غیر از خــدا ،حق نداریم چیز
دیگری را پرستش کنیم و پرستش فقط
شایسته خداست.
خطیب جمعه بجنورد با تأکید بر ایــن که
مــا وط ـنپــرســت نیستیم و وط ـندوســت
هستیم ،افــــزود :امـــام حــســیــن(ع)
هــم وطــندوس ــت ب ــود و فــرمــود

در شهری که رهبرانش یــزد و یزیدیان باشند من
نمیتوانم بمانم یا باید مسیر را عوض کنم یا تاریخ
را.وی ادامه داد :او تصمیم گرفت از مدینه برود بیرون
چون اگر آنجا میماند ،صدایش به جایی نمیرسید
و آیندهنگری کرد و تصمیم گرفت از مدینه به جایی
برود که مردم مسلمان آن زمان صدای او را بشنوند و
به دیگران هم بگویند.وی گفت :قیام امام حسین(ع)
برای خودش ،دنیا و حکومت نبود بلکه برای رضای
خدا قیام کرد و قیامش تکلیف محور و برای احیای امر
به معروف و نهی از منکر بود و علت ماندگار شدن این
قیام ،خلوص آن است.
وی بیان کرد :کسی که می خواهد برای دین خدا قیام
کند باید در چارچوب دین خدا حرکت و خودش را
معرفی کند تا مردم بدانند اصل و ریشهاش کجاست
و آرمانهایش را اول ترسیم کند نه مانند سیاست
مداران که برای رسیدن به اهدافشان حرف آخر را
اول نمی زنند.
وی خــاطــرنــشــان کـــرد :مــا ســه مــعــروف و ســه منکر
بزرگ داریــم .معروف های اصلی ما کسانی هستند
که در سیاست ،سیاستشان معروف و در اقتصاد،
اقتصادشان خداپسندانه است و در فرهنگ کسانی
هستند که میخواهند فرهنگ معروفها را در جامعه
رواج دهند.نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی
همچنین گفت :منکرهای ما منکرهای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی اند.
منکرهای سیاسی زمان ما ابرقدرتهای ابرجنایت
هستند .منکرهای اقتصادی ما قارونهای زمان یا
همان سعودی ها و اماراتی ها و منکرهای فرهنگی ما
نیز رسانههای سامری هستند.
آی ـتا« ...یعقوبی» افــزود :امــروز سامریهای زیادی
داریـــم؛ آنهــا حقیقت را وارونـــه جلوه میدهند و
منکرسازان سامری صفت فــراوانــنــد .سامریهای
زمان ما کسانی هستند که مردم را فریب میدهند
و ایــن رسانهها دارن ــد کــار ســامــری میکنند یعنی
حقیقت را وارونه جلوه می دهند.وی با تأکید بر اینکه
سامری های زمــان خود را بشناسیم ،تصریح کرد:
برای شناخت آنها باید کاری را انجام دهیم که امام
حسین(ع) انجام داد.وی خاطرنشان کــرد :امامت
و والیــت معروفهای اصلی و استکبار منکر اصلی
ماست.وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه
گفت :بعد از عاشورا نوبت اربعین است برای ظهور و
حضور در صحنه .امسال میخواهند اربعین را کم
رنگ جلوه دهند ،هم جنایتکارهای بینالمللی و هم
عدهای که ما را تحریم کرده اند و اولین هدفشان این
است که مردم در اربعین شرکت نکنند.
آیتا« ...یعقوبی» خطاب به مردم با بیان این که ارزها
شما را از ارزش اربعین دور نسازد ،افزود :اربعین امسال
جنگ مستقیم با استکبار است .مردم ما مردم رمضانند،
ریاضت اقتصادی را تجربه کردهاند تا در اربعین حضور
یابند.وی با بیان این که اربعین تداوم عاشورا و غدیر
است ،افزود :حضور میلیونی در اربعین ،مقدمه
حضور میلیاردی همراه با امام زمان(عج)
بــرای ریشهکن کــردن فساد اســت.امــام
جمعه بــجــنــورد پیشنهاد داد در این
شبهای عزاداری برای امام حسین(ع)
یک شب شام ندهیم و هزینه آن را در مسیر
اربعین هزینه کنیم و به موکبهای حسینی
تخصیص دهیم تا آنها کاری کنند
کارستان.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
برومند -امام جمعه قاضی گفت :اگر امروز انقالب اسالمی ایران صدمه ببیند و مردم انقالبی به زحمت و سختی
بیفتند به خاطر خیانت عده ای منافق است که با دشمن هم پیمان شده اند تا جلوی حرکت انقالب بایستند
و انقالب به کندی حرکت کند تا استکبار چند روز بیشتر حکومت کند .حجت االسالم «شریعتی نژاد» افزود:
دشمنان بدانند که انقالب تا از بین بردن ریشه های ظلم و ستم استکبار متوقف نخواهد شد .وی اظهارکرد :حفظ
این نظام بر همه آحاد ملت ایران واجب است و همان طور که امام (ره) فرمودند حفظ نظام از همه
واجبات واجب تر است زیرا در سایه نظام اسالمی است که بقیه واجبات احیا می شود ،پس
باید همه با تمام توان در حفظ نظام اسالمی کوشا باشیم.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان  -امام جمعه گرمه با تسلیت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان گفت :راهبردیترین قیام امام
حسین(ع) احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود.حجت االسالم «تاتاری» با بیان پیام های حماسه عاشورا
افزود :ملت ایران با الگو پذیری از قیام عاشورا توانست بر دشمنان پیروز و امروز به سرمشقی برای همه کشورهای
اسالمی تبدیل شود.وی برعمل به توصیه ها و تدابیر رهبر فرزانه انقالب برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن و
تالش دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.
  فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «قلی زاده»
میم پرور -امام جمعه فاروج ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدا ...الحسین(ع) گفت :مردم مسلمان ایران
عالوه بر این که درس طاغوت و ظلم ستیزی عاشورا را سرلوحه قیام خود قرار دادند ،درس ایثار ،فداکاری و از خود
گذشتگی را از این قیام الهی آموختند و آن را به بهترین شکل در تمامی این مسیر سخت متجلی کردند .حجت
االسالم «قلی زاده» افزود :کشتار وحشیانه صبرا و شتیال سندی دیگر بر ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی
است.
وی به پیام ها و دستاوردهای حمله موشکی سپاه به مقر تروریست ها در اقلیم کردستان نیز اشاره و اظهارکرد:
حمالت موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات را می توان پاسخی کوبنده به تحرکات ضدایرانی گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان دانست«.قلی زاده» در رابطه با ضرورت تسریع در توزیع بسته های حمایتی دولت گفت:
زمان زیادی از شروع گرانی ها گذشته و سفره معیشت مردم هر روز در حال کوچک تر شدن
است ،به همین خاطر ارائه این بسته های حمایتی حداقل کاری است که باید دولتمردان
انجام دهند .وی افزود :ارائه بسته های حمایتی توسط دولتمردان باعث افزایش اعتماد
مردم به آن ها خواهد شد.
  تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو ضمن عرض تسلیت ایام شهادت و سوگواری حضرت  ابا عبدا ...الحسین(ع) ،از عموم مردم
برای حضور در مراسم عزاداری امام حسین(ع) و خدمت به برنامه های عزاداری تقدیر و تشکر کرد .حجت االسالم
«نادعلیزاده» گفت :تاسوعا و عاشورا بهترین فرصت برای الگو برداری از امام حسین(ع) و یاران فداکارش در
عرصه های دینی ،انسانی و سیاسی است.
وی در خصوص دالیل حمله به کنسولگری ایران افزود :این فتنه که در ایام نزدیک به محرم و اربعین اتفاق افتاد
مشخص است از کجا نشأت می گیرد .وی با اشاره به این که یک طرف ناآرامی ها در بصره مربوط به انتخابات است
که آمریکا و عربستان تالش کردند انتخابات برگزار نشود ،بیان کرد :این فتنه توسط تفاله های
آنان در حزب بعث و منافقان شکل گرفت.وی گفت :آن ها فکر می کردند با تحریم و جنگ
اقتصادی و رسانه ای یک فتنه نظامی و امنیتی هم شکل دهند و ایران را محک بزنند ،اما
دیدند ایران آشیانه اصلی شان را هدف قرار داد.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمندنژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با اشاره به این که بزرگ ترین
منکر طاغوت و بزرگ ترین معروف ایجاد نظام اسالمی است ،گفت :سنت اولیای دین روایت و ماندگاری حادثه
کربالست.حجت االسالم «هوشمند نژاد» زنده نگه داشتن نهضت حسینی را رمز برون رفت
از موانع و مشکالت بیان کرد و افزود :امروز دشمن در کنار جنگ اقتصادی تمام عیار و
تشکیل اتاق جنگ با دقت و اهتمام کامل ،هدایت این جنگ را پیگیری می کند.وی تاکید
کرد :جنگ رسانه ای ،تبلیغی و روانی به عنوان مکمل جنگ اقتصادی از سوی دشمن
مورد توجه است و نباید مورد غفلت ما قرار گیرد.
راز و جرگالن امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «محمدزاده»
رحمانی -امام جمعه موقت راز و جرگالن ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با اشاره به فلسفه قیام
عاشورا گفت :هدف امام حسین(ع) احیای دین جدش ،اجرای امر به معروف و نهی از منکر ،مبارزه با ظلم و ظالم
و اصالح امور دینی بود.حجتاالسالم «محمدزاده» اضافه کرد :متاسفانه امروزه به امر به معروف و نهی از منکر
کمتر توجه میشود.وی با گرامی داشت روز شعر و ادب فارسی اظهارکرد :شاعران باید در خدمت اسالم باشند و
شعر هم باید انتقادی و مطابق با نیاز جامعه باشد  .وی ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی گفت :از هیئت
های مذهبی انتظار داریم به فلسفه قیام امام حسین(ع) توجه بیشتری داشته باشند.

عکس :خراسان شمالی

جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) گفت :عاشورا ظرفیتی دارد که در شرایط امروز
می تواند ما را به پیروزی برساند.حجت االسالم «موسوی» افزود :وظایف ما در برابر امام حسین(ع) بسیار سنگین
است که این وظایف به ترتیب حضور در عزاداری ها و همدلی و وحدت در ایام عزاداری است .وی اضافه کرد:
محتوای عزاداری ها حقیقی و درست باشد ،عزاداری ها خنثی نباشد و مهم تر از همه در عزاداری
ها از ویژگی های امام حسین (ع) گفته شود.وی با اشاره به زلزله اخیر بخش سنخواست و
شرایط آب و هوایی پیش رو ،اظهارکرد :مسئوالن تدابیر الزم را در رابطه با مسکن مردم منطقه
زلزله زده مد نظر داشته باشند زیرا زندگی در چادر دشوار است.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت ایام سوگواری و عزاداری سید
الشهدا(ع) گفت :ذکر مصیبت حسینی تاریخی و تبیین سبک زندگی حسینی و ابعاد نهضت عاشورا وظیفه همگانی
است.حجت االسالم «محمدیان» با اشاره به ضرورت حفظ ،اشاعه و ترویج فرهنگ مجاهدت ،ایثار و شهادت ،آن را
تداوم فرهنگ عاشورایی دانست و اضافه کرد :حفظ سنت ها ،تبیین معارف و آموختن اخالق حسینی
در پیوست برنامه های سوگواری و عزاداری سید الشهدا(ع) مورد توجه همگان باشد.وی خواستار
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و محتکران شد و بیان کرد :اصناف و بازاریان با رعایت انصاف با
محتکران همراهی نکنند و مردم نیز با توجه به قناعت به قدر نیاز خود خرید کنند.
آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم« احمدزاده»
برومند -امام جمعه آشخانه از محرم به عنوان ماه وفاداری و شهامت یاد کرد و گفت :انقالب اسالمی ایران بی
تردید از پرتو نهضت امام حسین(ع) برگرفته شده است.حجت االسالم «احمدزاده» با اشاره به مشکالت اقتصادی
حاکم بر کشور اظهار کرد :ملت ایران با همه سختی ها و مشکالت ،بصیرت دینی و عاشورایی را
حفظ کرده است.وی با بیان این که در آستانه اربعین هستیم و اربعین امسال باید پرشکوه تر از
سال های گذشته برگزار شود ابراز کرد :عده ای در داخل و عده ای در خارج دست به توطئه
هایی زدند تا روابط بین ایران و عراق را خدشه دار کنند که باید به آن ها بگوییم ما اجازه
نخواهیم داد این رابطه عمیق خدشه دار شود.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق با تسلیت ایام محرم گفت :انقالب ما از عاشورا الگو گرفته است و امام(ره) فرمود «ما هرچه داریم
از محرم و صفر است».حجت االسالم «محمدی» افزود :قیام امام حسین(ع) یک نهضت الهی
بود که با گذشت زمان زیادی هر سال بر شکوه و عظمت آن افزوده می شود.وی با تقدیر از
برگزاری مراسم منسجم در مساجد و هیئت های مذهبی تصریح کرد :ذاکران اهل بیت(ع)
باید شعرها ،مرثیه ها و توصیه های آیین محرم و صفر را به گونه ای بیان کنند که مردم با
حضور در عزاداری ها آمادگی خود را برای مقابله با ظالمان جهان به رخ جهانیان بکشند.
غالمان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «رمضانی»
امام جمعه موقت غالمان ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت :رعایت تقوای الهی باعث دوری
بالها و افزایش برکات الهی بر بندگان می شود .حجت االسالم «رمضانی» افزود :برای این که به انقالب اسالمی
و نظام جمهوری اسالمی ایران آسیبی نرسد باید پشتیبان والیت فقیه باشیم.وی با اشاره به فلسفه قیام امام
حسین(ع) گفت :امام حسین(ع) برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم قیام
کرد و امروز مردم وظیفه دارند با وحدت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تالش کنند تا فلسفه قیام امام
حسین(ع) برای همیشه در تاریخ زنده بماند.
شیروان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «عزیزی»
عوض زاده -امام جمعه موقت شیروان اهداف قیام امام حسین (ع) را بیعت نکردن با یزید ،احیای امر به معروف
و نهی از منکر و رهایی از جهالت ،ضاللت و گمراهی بیان کرد .حجت االسالم «عزیزی» گفت :عمل به وظایف
شرعی ،اعتقاد به امامت و والیت و ترس از قیامت از شرایط مشروعیت ولی امر مسلمین است که یزید هیچ کدام
از این سه مورد را نداشت.وی شهادت امام حسین (ع) را مایه ایجاد تحول فکری در جامعه ذکر و خاطرنشان کرد:
این تحول فکری در جامعه ما نیز ایجاد شده است و دشمنان انقالب از همین موضوع می ترسند و می دانند که
ملت ایران اهل ذلت نیستند چون پیرو مکتب عاشورا هستند.

