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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان با اشاره به بیانیه امیدآفرین و روح افزای رهبر معظم انقالب تصریح کرد :این
بیانیه جامع همچون رهنمودهای همیشگی رهبر عزیز ،راه را برای ملت ایران به خصوص جوانان روشن کرد.
حجت االسالم «کوثری» با تقدیر از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن ابراز کرد :با
وجود تبلیغات مسموم دشمنان و مشکالت معیشتی و گالیه مردم از مسئوالن ،مردم با حضور
خود ،والیتمداری و عشق به رهبری و نظام و حفاظت از انقالب اسالمی و ایستادگی در برابر
دشمنان و وحدت خود را به نمایش گذاشتند و تمام توطئه ها و امید دشمن را خاکستر کردند.

نماینده ولی فقیه در استان:

مدیران کمکار استغفارکنند
تقدیر امامان جمعه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن

آگاهی
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های نماز جمعه
روز گذشته در بجنورد رژه باشکوه  22بهمن امسال
را نشان دهنده کوثر بودن انقالب اسالمی دانست
و گفت :رژه چند میلیونی مــردم ایــران اسالمی در
راهپیمایی چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
تفسیر سوره های فتح و کوثر است که مطابق آیات این
دو سوره وقتی فتح و پیروزی برسد مردم فوج فوج به
سمت دین خدا می آیند و حرکت در مسیر خدا کوثر
و دنباله دار است و این مسیر هیچ گاه قطع نمی شود.
آیت ا« ...یعقوبی» افزود :دشمنان نظام اسالمی ابتر
هستند یعنی ادامه شان قطع می شود.
امام جمعه بجنورد با عزتمندانه ،غیرتمندانه و بصیرت
مندانه خواندن راهپیمایی با عظمت  22بهمن اظهار
کــرد :با ایــن راهپیمایی باشکوه مدیران اگــر جایی
کم کاری کرده اند یا جایی می توانستند کاری برای
این مردم بکنند و نکردند حاال باید استغفار و بیش از
گذشته برای رفاه مردم تالش کنند.
وی با تخمین زدن جمعیت شهرهای مختلف استان
در راهپیمایی  22بهمن امسال گفت :در شهرهای
مختلف استان میزان حضور جمعیت نسبت به سال
گذشته بیشتر تخمین زده شــده اســت و ایــن خود
گویای کوثر بودن انقالب اسالمی ایران است اما در
مقابل نشست ضد ایرانی لهستان نشان داد که آمریکا
دیگر آن ابر قدرت سابق نیست و هر روز از قدرتش
کاسته می شود به گونه ای که امروز دارد خودش را

از خاورمیانه دور می کند تا کور نشود.خطیب جمعه
بجنورد خاطرنشان کرد :جمعیت باالی راهپیمایی
امسال به زور نیامده بودند و اگر کسی بیاید و ثابت
کند کسی به زور آمده است ما به او جایزه می دهیم.
وی بــیــان کـــرد :پــیــام مــقــام معظم رهــبــری پــس از
راهپیمایی باشکوه امسال بر جان انسان ها به ویژه
جوانان نشست.وی ادامه داد :مردم ثابت کردند که
در وسط میدان هستند و برای پیشرفت و تعالی هر
چه بیشتر نظام انقالب اسالمی ایران آمادگی کامل
دارند.امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش
به موضوع بررسی  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت
نظام اشاره کرد و گفت :امضا کنندگان برجام یا زیرش
زده اند یا آن را سست کرده اند به همین دلیل ما مار
گزیده هستیم و از هر عهدی که یک طرف آن غربی
ها باشند هراس داریــم ،بنابراین از مجمع تشخیص
مصلحت نظام انتظار یــک اق ــدام تاریخی داری ــم تا
قرارداد ترکمنچای دیگر تکرار و قرارداد ننگین دیگری
به این مردم تحمیل نشود.
وی خاطرنشان کرد :غربی ها تاکنون هر چه قول داده
اند دروغ بوده است و اروپایی ها نیز مثل آمریکایی ها
قابل اعتماد نیستند.
آیت ا« ...یعقوبی» همچنین با محکوم کردن حادثه
تروریستی در سیستان و بلوچستان و تسلیت شهادت
جمعی از نیروهای سپاه پــاســداران
انقالب اسالمی اظهار کرد :بدون
شک سپاه از تروریست ها انتقام
سختی خواهد گرفت.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در گرم ه

گزارش نماز جمعه

۷

جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم با تقدیر از حضور پرشور مردم در روز  ۲۲بهمن ،حادثه تروریستی اخیر را محکوم کرد
و گفت :این گونه حرکت ها در راستای موفقیت بیشتر مردم و عجز و ناتوانی دشمنان است.حجت
االسالم «موسوی» افزود :حرکت مردم الهی محسوب می شود و باید بدانیم انقالب ما جدا از
انقالب انبیا(ع) نیست و در مسیر دین و ادامه راه انبیا(ع) صبر و تحمل بسیار نیاز است.وی ابراز
کرد :دشمنان می خواهند کاری کنند مسلمانان تحمل خود را از دست بدهند.

عکس :خراسان شمالی

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با اشاره به راهپیمایی ۲۲بهمن گفت :راهپیمایی امسال هشداری برای نفوذیها
و خائنان بود.حجت االسالم «تاتاری» با بیان این که مردم ثابت کردند همیشه پیرو انقالب اسالمی هستند ،افزود:
حماسه  ۲۲بهمن دل دوستان ملت ایران و نظام اسالمی را برای آینده قرص و محکم کرد.وی شهادت پاسداران
مرزهای کشور در استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج با تسلیت فرا رسیدن سالروز وفات حضرت ام البنین(س) که به نام روز تکریم مادران
و همسران شهدا نام گذاری شده است ،گفت :همه وظیفه داریم همسران و خانواده شهدا
را تکریم و جایگاه آن ها را در افکار عمومی تقویت کنیم.حجت االسالم «نوروزی» با تقدیر
از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی  22بهمن امسال اظهار کرد :امروز وظیفه داریم به
مردم ،نیازمندان و پابرهنگان خدمت کنیم.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امــام جمعه قاضی با قدردانی از اقشار مختلف امت اسالمی بــرای حضور در راهپیمایی  22بهمن گفت:
دولتمردان با انگیزه انقالبی در راستای رفع مشکالت مردم گام های موثری بردارند.حجت
االسالم «شریعتی نژاد» افــزود :برای رسیدن به تمدن جهانی ،باید همه در دور و نزدیک
هماهنگ باشیم و دست به دست هم دهیم تا با ابهت خیره کننده ما ترس تمام وجود استکبار
و صهیونیست را فرا گیرد.

بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با تسلیت شهادت مظلومانه جوانان صالح و خدمتگزار
کشور که خود را وقف حراست از مرزها و پاسداری از امنیت مردم کرده بودند ،اظهار کرد:
این حادثه نشان از استیصال و درماندگی دشمنان در مقابل قدرت عظیم ملت ایران دارد.
حجت االسالم «هوشمند نژاد» افزود :راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال با همه راهپیمایی های
پیش از این متفاوت بود و باشکوه تر برگزار شد.

غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «سلیمانی»
امام جمعه غالمان گفت :امروزه دانشمندان ما می توانند نیازمندی های کشور را در عرصه های
علمی ،فناوری و اجتماعی و دیگر صنایع رفع کنند و به وابستگی به شرق و غرب نیاز نداریم.حجت
االسالم «سلیمانی» شهادت جمعی از نیروهای سپاه پاسداران توسط دشمنان را تسلیت گفت و
افزود :دشمنان نظام اسالمی بدانند که انتقام خون این شهیدان را به شدت و چندین برابر از آن
ها خواهیم گرفت.وی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن تقدیر کرد.

تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با تقدیر از حضور مردم در خلق حماسه  22بهمن ،آن هم در هوای سرد زمستان گفت :حضور
مردم در این مراسم نشان از ایمان آن ها به اسالم و انقالب دارد.حجت االسالم «نادعلیزاده»
افزود :رسانه های خارجی نیز اعتراف کردند که مردم کشورمان پس از گذشت  40سال در
سراسر کشور به ویژه در میدان آزادی تهران همچون سال  57شعار انزجار از استکبار سر
دادند و روز پیروزی ملی کشورشان را جشن گرفتند.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -امام جمعه آشخانه با اشاره به حماسه پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن اظهار کرد :فشارهای غرب
و آمریکا و تحریم و تهدید دشمن نه تنها اثری در حضور ملت ایران در این راهپیمایی ملی نداشت
بلکه برعکس حضور مردم را در جشن  40سالگی باشکوه تر کرد.
حجت االسالم «احمدزاده» افزود :مردم صاحب انقالب هستند و صیانت از آن را برعهده
دارند و پس از  40سال خوب می دانند چه می خواهند و چگونه از خواسته خود پاسداری
کنند.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :آمریکا شیطان بزرگ و به دنبال جنگ در کشورهای محروم
منطقه است.حجت االسالم «علیزاده» شهادت جمعی از پاسداران انقالب اسالمی در حادثه
تروریستی زاهدان را تسلیت گفت و افزود :ملت بصیر ایران با حضور خود در راهپیمایی 22
بهمن ،چشم دشمن را کور کرد.
اسفراین امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «عزیزی»
نجفیان -امام جمعه موقت اسفراین با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن و جشن چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،خاطرنشان کرد :بار دیگر به واسطه خلق حماسه حضور ،دشمنان و بدخواهان
مایوس شدند.
حجت االسالم «عزیزی» با گرامی داشت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی تصریح کرد :عده ای چه در داخل و چه
در خارج از کشور به دنبال فلج کردن اقتصاد ایران هستند که ارتقای بینش و دقت نظر مردم را می طلبد.
راز و جرگالن امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «رمضانی»
رحمانی -امام جمعه موقت راز و جرگالن با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی گفت :بعد از گذشت چهار
ش زیادی
دهه ،انقالب اسالمی ایران به رشد و توسعه و پیشرفت بزرگی دست یافته است ولی دشمنان اسالم تال 
کردند و بیش از  17هزار نفر از بهترین مردم را با ترور به شهادت رساندند که بیانگر کینه توزی دشمنان در
برابر اسالم و انقالب اسالمی و والیت فقیه است.حجتاالسالم «رمضانی» ابراز کرد :برای گذشتن از مشکالت
اقتصادی به مدیریت جهادی و انقالبی و مدیریت علوی یعنی کار برای خدا نیاز داریم.
درق امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «امانی»
امام جمعه موقت درق گفت :حضور حماسی مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن پیام های متعددی برای دوستان و
دشمنان داشت که مهم ترین آن ها پیام قدرت و اتحاد ملت ایران بود.حجت االسالم «امانی» در خصوص بیانیه
راهبردی مقام معظم رهبری افزود :محور بیانیه رهبری ،جوانان هستند که باید روی آن ها حساب ویژه ای باز
کنیم و بدانیم بخشی از موفقیت های بزرگی را که داشته ایم مرهون جوانان اندیشمند هستیم.

