شنبه  ۴اسفند ۱۷ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش نماز جمعه

۷

تفسیری از «گام دوم انقالب» در خطبه های دیروز بجنورد

جوان گرایی؛ نه افراط ،نه تفریط

آگاهی
تبیین بیانات رهبر معظم انقالب دربــاره جوانان،
ویژگی های شخصیتی حضرت فاطمه(س) به عنوان
الگویی برتر برای زنان و مــادران ،پیشگیری از هضم
شدن در فرهنگ غرب و تقدیر از برگزاری جشنواره
قرآنی و یادواره شهدای روحانی و طلبه از مهم ترین
محورهای خطبه های نماز جمعه بجنورد بود.
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های نمازجمعه
بجنورد با اشــاره به بیانیه رهبر معظم انقالب اسالمی
دربــاره گام دوم انقالب اظهارکرد :بیانات رهبری باید
نقشه راه و سیاست ما بر اساس این دستورالعمل باشد و
بر این اساس وظایف و تکالیف مان را بشناسیم.
آیت ا« ...یعقوبی» ادامه داد :در این بیانیه ،مقام معظم
رهبری  40مرتبه از جوانان سخن گفته اند و جوانان بر
این اساس باید با استفاده از تجربه بزرگ ساالن آینده
کشور را در دست بگیرند و زمینه را برای ظهور امام
زمان (عج) فراهم کنند.خطیب جمعه بجنورد با اشاره
به آیات قرآن در باب حضرت موسی (ع) تصریح کرد:
حضرت موسی (ع) با جوانان توانست مقابل فرعون
بایستد و قوم اسرائیل را از استکبار فرعون نجات دهد
و جوانان ما باید با دانــش ،مهارت و هنرشان مقابل
فرعونیان زمان بایستند و اجازه ندهند انقالب به دست
نااهالن بیفتد.
وی خاطرنشان کــرد 36 :میلیون نفر از جمعیت
کشور ما در رده سنی  15تا  40سال قرار دارند و 14
میلیون نفر از این تعداد تحصیل کرده اند و در سطح
باال هستند که اگر به درستی این ظرفیت به کار گرفته
شود انقالبی در انقالب ما می شود اما نباید در به کار
گیری جوانان افراط شود و باید از چابکی جوانان و
تجربه بزرگ ساالن به درستی بهره برد.
امام جمعه بجنورد با تبریک سالروز والدت حضرت
زهرا (س) گفت :قرآن خواندن و درس زندگی گرفتن
از آن ،در راه خدا خرج کــردن و انفاق و ایثار کردن
از محبوب های حضرت فاطمه(س) است و زنــان و
مــادران ما باید والیتمداری و والیت پذیری را از این
بانوی گرامی اسالم یاد بگیرند.
آیت ا« ...یعقوبی» در بخش دیگری از خطبه ها به
برگزاری جشنواره قرآنی در استان اشــاره کرد و با

تقدیر از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
گفت :این اداره کل با برگزاری خوب این جشنواره،
گناهان قبلی خود را جبران کرد.
وی همچنین به برگزاری یــادواره شهدای روحانی
و طلبه استان اشــاره و بیان کــرد 72 :نفر از 200
طلبه شرکت کننده استان در  8سال دفــاع مقدس
به شهادت رسیدند و این تعداد نسبت به جمعیت،
بیشترین شرکت کننده از یک قشر در دفاع از کشور
اســـت.وی ادام ــه داد :باید قـــدردان حــوزه علمیه و
روحانیت برای دفاع از کشور و نقش پررنگ آنها در
پیروزی انقالب اسالمی بود اما برخی با توجه به گرانی
ها به روحانیت جسارت می کنند.وی خاطرنشان کرد:
اگر فرد نامطلوبی در یک قشر وجود دارد نباید آن را به
همه تعمیم داد و گاهی یک ُگل بدبو در میان ُگل های
خوش بوی روحانیت وجود دارد و هر روحانی که آداب
روحانیت را رعایت نکند از ما نیست.وی همچنین یاد
شهدای عملیات خیبر را گرامی داشت و روز تجلیل
از اسرا و مفقودان را از مناسبت های هفته پیش رو
بــرشــمــرد.امــام جمعه بجنورد همچنین بــه موضوع
ویژگی های سالطین عدل و جور اشاره کرد و گفت:
سلطانی که به انسان ها خدمت می کند سلطان عدل
است و سلطانی که به انسان ها خیانت می کند سلطان
جور است و سلطان عدل در پرتو دین خدا حرکت و
خودش را وقف دین خدا می کند.
وی سالطین اطراف کشور ما را که با پول های بادآورده
نفت بر سر مــردم مظلوم یمن بمب می ریزند از جمله
سالطین جور برشمرد و اظهارکرد :سالطین غرب امروز
فرهنگ اسالمی ما را نشانه گرفته اند و در این شرایط ما
باید مراقب باشیم آگاهانه و ناآگاهانه در فرهنگ غرب
هضم نشویم.وی آپارتمان سازی با ساختن دیوارهای
نازک و شیشه های رفلکس که حریم و حرمت خانواده
ها در آن حفظ نمی شــود ،حضور سگ به عنوان یک
حیوان نجس در داخل منازل و پوشش نامناسب را از
جمله مواردی برشمرد که حاکی از تغییر ذائقه مردم از
فرهنگ اسالمی به فرهنگ غربی است و
از مهندسان و معماران و متولیان امر
خواست تا بیش از این اجازه ندهند
فرهنگ غــرب بــر فرهنگ ایــرانــی-
اسالمی ما سلطه پیدا کند.

قاضی امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «اردکام»
امام جمعه موقت قاضی با تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه(س) و روز زن گفت :زبان در وصف حضرت فاطمه
(س) قاصر است.حجت االسالم «اردکام» افزود :مقام معظم رهبری ،جوانان ما را به یک جهاد بزرگ فرا خوانده
اند و آن ساختن ایران اسالمی ،علوی و مهدوی و آینده متعلق به آن هاست.

اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با تبریک سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه (س) و گرامی داشت مقام
مادر و روز زن تصریح کرد :بهره گیری از سبک زندگی فاطمی باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم «محمدیان» با بیان این که گرانی های افسار گسیخته پاسخ در شأن
حماسه حضور ملت در یوم ا ۲۲ ...بهمن نیست ،به نحوه پاسخ گویی دولت و مجلس به
گرانی ها تذکر داد.
سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :عزت و اقتدار نظام اسالمی ایران با جانفشانی شهدا به دست
آمده است.حجت االسالم «علیزاده» افزود :ما باید همواره از دشمن غافل نباشیم ،برخی
افراد ضعیف النفس ضعف شان را به مردم نشان می دهند و آن هایی که ضعف شان را می
بینند باید چشم شان را باز کنند و ببینند که ملت ما قدر این نظام و امنیت را می دانند و
امروز جمهوری اسالمی ایران در بهترین شرایط است.
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شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم « کوثری »
عوض زاده -امام جمعه شیروان ،توکل به خدا و اعتماد به وعده های الهی را از شاخصه های جامعه ایمانی برشمرد.
حجت االسالم «کوثری» با تبیین بیانیه مقام معظم رهبری درخصوص گام دوم انقالب اسالمی به فرازی از این بیانیه
اشاره و تصریح کرد :عوامل عدم موفقیت در حوزه اقتصادی را باید در تحریم ،وسوسه های شیطانی دشمن ،عیوب
ساختاری و ضعف مدیریتی و توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی جست وجو کرد.وی اظهار کرد :امروز گرانفروشی و
احتکار و انبار کردن کاال با هدف فروش گران تر در آینده ،بزرگترین خیانت به انقالب اسالمی است.
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج با تبریک فرا رسیدن میالد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامی داشت هفته
بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت :زنان و مادران مسلمان نمونه کاملی از ایثار و مهربانی هستند که در طول
زندگی شان با فداکاری و از خود گذشتگی برای تربیت فرزندان شان تالش می کنند و هیچ
چیزی در این جهان قابل مقایسه با این کار خداپسندانه و ارزشمند نیست.
حجت االسالم« نوروزی» با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع) درخصوص
ارزش و فضیلت عبادت کردن افزود :عبادت  70جزء دارد که باالترین درجه آن کسب
روزی حالل است.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه با تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه (س) گفت :این بانو نزد مسلمانان برترین
و واال ترین مقام را دارد.حجت االسالم «تاتاری» افزود :اگر زنان و دختران با چنین شخصیتی به
خوبی آشنا شوند و ارزش و بهای واقعی شان را در جامعه دینی بشناسند تحت تاثیر تبلیغات
دشمن و هجمه ها قرار نمی گیرند.وی اظهار کرد :مردم با مشکالت معیشتی بسیاری دست
و پنجه نرم می کنند و در تأمین کاالهای اساسی شان با مشکل مواجه هستند که امیدواریم
دولتمردان برای رفع مشکالت آن ها جدیتر اقدام کنند.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت :این بانوی بزرگوار ،اسوه کامل
زنان عالم و خیر خواهی نوع دوست برای همه مردم بودند.
حجت االسالم «نادعلیزاده» با اشاره به واکنش مثبت رئیس جمهور کشور به بیانیه رهبر معظم
انقالب اظهارکرد :امیدواریم این اقدام رئیس جمهور از شعار به عمل تبدیل شود تا حرکت در
دهه پنجم انقالب با عزت و سربلندی مردم و انقالب آغاز شود.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق گفت :حضرت فاطمه زهرا (س) بی شک الگویی ارزشمند است که هر یک از
ابعاد زندگی ایشان ،فرازهای با ارزشی را برای یافتن شیوه های صحیح زندگی در بردارد.
حجت االسالم «محمدی» افزود :وجود این بانوی بزرگ موجب مباهات و افتخار بانوان
اسالم است و در شأن و منزلت ایشان آیات تطهیر و مباهله ،آغازین سوره دهر و سوره کوثر
نازل شده است.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم
آذربایجان شرقی اظهارکرد :دشمن می داند به ملتی که این گونه در صحنه است نمی تواند
آسیبی برساند.حجت االسالم «هوشمند نژاد» با اشاره به حادثه تروریستی در سیستان و
بلوچستان افزود :به تعبیر مقام معظم رهبری این حوادث باید ما را آگاه کند.
جاجرم امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مقصودی»
معینی -امام جمعه موقت جاجرم با تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه (س) و روز زن و بزرگداشت خواجه
نصیر الدین طوسی و روز مهندس گفت :هر کجا تخصص و تعهد وجود داشته باشد پیشرفت خواهیم کرد.
حجت االســام «مقصودی» با اشــاره به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افــزود :با توجه به شرایط
اقتصادی کنونی که مردم را دچار مشکالتی کرده داشتن کاالی با کیفیت حق مصرف کننده است.
وی تصریح کرد :باید مسئوالن از قاچاق دام جلوگیری کنند زیرا شایسته نیست مردم برای تهیه گوشت با مشکل
مواجه شوند.
آشخانه امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «سویدانلویی»
برومند -حجت االسالم «سویدانلویی» امام جمعه موقت آشخانه با تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه (س) و
روز زن گفت :آن حضرت ،فرزندی مهربان برای پدر ،همسری دلسوز و فداکار برای شوهر و مادری کامل برای
فرزندان شان بودند که امیدواریم مادران امروزی هم این صفات را سرلوحه زندگی شان قرار دهند.
راز و جرگالن امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «شکیبا»
رحمانی -امام جمعه موقت راز و جرگالن گفت :محبت ،اعتماد ،اطمینان ،برادری و برابری باعث صلح و آرامش
ی شود.
در جامعه م 
حجتاالسالم «شکیبا» با تبریک سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه (س) افزود :خانوادهها زندگی آن
حضرت را برای فرزندان شان الگو قرار دهند .وی ادامه داد :اخالص زوج ها در زندگی روزمره از اهمیت زیادی
برخوردار است که باید به آن توجه شود.

