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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

نه به نامزدهایی که اهل پارتی ،پلو و خرید و فروش رأی هستند
تفسیری جدید از تقوا در خطبه ها

محمد آگاهی
نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های روز گذشته
نماز جمعه بجنورد همچون چند هفته اخیر انتخابات و
ویژگی های یک انتخاب اصلح را محوریت خطبه های
خود قرار داد و همچنین با اشاره به اربعین شهادت
سردار شهید «سلیمانی» از خانواده ها خواست مکتب
«حــاج قاسم» را بــرای فــرزنــدان شــان ترسیم کنند،
ضمن این که تفسیری جدید از تقوا را ارائه داد .آیت
ا« ...یعقوبی» با اشــاره به اهمیت انتخابات مجلس
خبرگان ،این انتخابات را با توجه به جایگاه آن مهم
تر از دیگر انتخابات دانست و گفت :در نظام دینی ما
رهبری در رأس جامعه دینی قرار دارد و به انتخاب
های مردم در مجلس و ریاست جمهوری مشروعیت
می دهد بنابراین انتخابات مجلس خبرگان رهبری
اهمیتی بیش از دیگر انتخابات دارد و باید بدانیم چه
کسی را برای این مجلس انتخاب می کنیم.
وی تصریح کرد :باید کسی را برای مجلس خبرگان
معرفی کنیم که نظام والیت فقیه را درک کرده باشد.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به ویژگی
هــای یک کاندیدای مناسب بــرای مجلس شــورای
اسالمی اظهار کرد :وظیفه یک نماینده این نیست که
مدیرکل را جا به جا کند و این وظیفه استاندار است و
نامزدی که اهل خرید و فروش و پلو دادن و پارتی بازی
باشد به درد مجلس نمی خورد.
وی ادامه داد :قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون
وظیفه نمایندگان است پس باید کسانی را برگزید
که علم ،تجربه کار اجرایی و موفقیت در آن را داشته
باشند تا حافظ حقوق مردم کشور و منطقه در مجلس
باشند.امام جمعه بجنورد یک توصیه نیز برای بعد از
برگزاری انتخابات داشت و گفت :نمایندگانی که پس
از انتخابات رأی نیاوردند رفاقت را جایگزین رقابت
با کاندیدایی که رأی آورده است ،کنند و با دسته گل
به استقبال او بروند .وی همچنین صحنه و عرصه
انتخابات را محلی برای معرفی کاندیداها و نامزدها
دانست و خاطرنشان کرد :این فضا نباید باعث ریختن

آبروی دیگران شود و تخریب یکدیگر توسط کاندیداها
و طرفداران آنان اتفاق بیفتد .رئیس شورای فرهنگ
عمومی خراسان شمالی ،انتخابات را یکی از میادین
برای حضور مردم دانست و تصریح کرد :اسالم پیوند
امــام و مــردم را در این می دانــد که هر دو خیرخواه
هم باشند و بیعت با امام و رهبری تنها شعار نباشد و
باید در عمل نیز نمود پیدا کند .وی در تشریح روابط
متقابل حاکم و مردم در نظام اسالمی ،افزود :تقویت
حاکمیت اولویت اصلی در بین حاکم و مردم در نظام
اسالمی است و مردم در نظام اسالمی میپذیرند که
در مسائل سیاسی و اجتماعی تعاون و همکاری داشته
باشند.وی با بیان این که وحدت و همدلی مسئوالن و
مردم دشمن را به هراس می اندازد ،اظهارکرد :زمانی
که وحدت و همدلی وجود داشته باشد دشمن عقب
نشینی می کند اما اگر کمترین شکاف و خودزنی
در ایــن مــورد ببیند و بین مــردم و حاکمیت فاصله
باشد ،دشمن نیز رخنه و برای ورود فرصت پیدا خواهد
کرد .وی همچنین با اشــاره به اهمیت کنترل زبان،
حدیثی از امام علی(ع) نقل کرد و گفت :به خدا قسم
هیچ بنده ای تقوای مفید پیدا نمی کند مگر این که
زبانش را کنترل کند .وی با تأکید بر اهمیت سالمت
زبان و کنترل آن در رعایت حق الناس و حفظ آبروی
دیگران ادامه داد  :فضای انتخابات نباید باعث ریختن
آبروی دیگران شود و تخریب یکدیگر توسط کاندیداها
و طرفداران آنان نباید اتفاق بیفتد.وی همچنین با
گرامی داشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج
«قاسم سلیمانی» گفت :نگاه مان این است که اگر فرد
و شخصی را از دس ـتداده ایم اما مکتبی را بهدست
آوردهایم و والدین باید این مکتب را بشناسند و برای
فرزندان شان تبیین کنند .آیت ا« ...یعقوبی» همچنین
به فرازی از وصیت نامه شهید «سلیمانی» پرداخت.
وی سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و
مادر را گرامی داشت و گفت :در سالروز والدت حضرت
زهرا(س) باید به جشن و سرور پرداخت .وی همچنین
به سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی
بر ارتداد سلمان رشدی اشاره کرد.

سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم «علیزاده»
امام جمعه سنخواست گفت :مردم ما با حضور وحدت آفرین و استکبار ستیز خود اعالم کردند که تا آخرین نفس و
آخرین قطره خون خود در کنار انقالب اسالمی هستند .حجت االسالم «علیزاده» افزود :مردم
از آزمون بزرگ بیست و دوم بهمن سربلند بیرون آمدند و ان شاءا ...در آزمون مهم انتخابات
هم برگ زرین دیگری را در تاریخ انقالب اسالمی ثبت خواهند کرد .وی گفت :دانشمندان
جوان و انقالبی ما برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی درباره صنایع دفاعی تمام تحریم
ها را به فرصت تبدیل کرده اند و قدرت بازدارندگی کشور را به اوج رساندهاند.

گزارش نماز جمعه
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شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «تکمیلی»
عوض زاده -امام جمعه شیروان ضمن تقدیر از حضور پرشکوه مردم این شهرستان در راهپیمایی  22بهمن،
انتخابات را آزمون دیگری دانست که در پیش روی مردم قرار دارد و تصریح کرد :حضور در انتخابات ،مشارکت در
انقالب و سرنوشت میلیون ها انسان است.
حجت االسالم «تکمیلی» افزود :اصولی همچون اعتقاد عملی به والیت فقیه ،برخورداری از
روحیه و تفکر انقالبی ،پاکدستی ،توان مدیریتی ،مقابله با فساد ،دوری از تجمالت و شجاعت از
شاخص های نماینده در تراز انقالب است .رعایت اخالق انتخاباتی محور دیگر سخنان حجت
االسالم «تکمیلی» بود و در ادامه اظهارکرد :رقابت در عین رفاقت ،پرهیز از تخریب یکدیگر
و اجتناب از کار غیرقانونی جزو اخالق انتخاباتی و مورد تاکید است.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
امام جمعه جاجرم گفت :راهپیمایی باشکوه  ۲۲بهمن دو پیام مهم داشت که پیام اول آن به دشمنان بود که ما
همچنان هوشیاریم و از آرمان های انقالب و امام(ره) دفاع خواهیم کرد .حجت االسالم «موسوی» با اشاره به
انتخابات پیش رو گفت :بعد از حضور غرورآفرین در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،اکنون نوبت آن است که
با حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق های رأی در دوم اسفند ،باز سیلی محکمی به دهان
آمریکا و استکبار بزنیم .وی افزود :انتخابات هم تکلیف است و هم حق انتخاب ،به این صورت
که ما به عنوان یک ایرانی موظف به دخالت در آینده کشور و حضور در انتخابات هستیم.
آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمد زاده»
نورنژاد -امام جمعه آشخانه گفت :شهید حاج «قاسم سلیمانی» رزمندهای بدون مرز و میدا 
ن
دار دفاع از مستضعفان در جهان بود.حجت االسالم «احمدزاده» با اشاره به انتخابات مجلس
شورای اسالمی افزود :مجلسی قوی است که نمایندگان آن پاکدست ،پاسخگو و انتقادپذیر
باشند ،نمایندگان خود را هم تراز و همراه مردم بدانند و در دسترس مردم باشند.
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فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
امام جمعه فاروج با تبریک فرا رسیدن سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و گرامی داشت مقام واالی
مادر ،گفت :اگر تمام خوبی ها و زیبایی های عالم به صورت شخصی درآید ،آن شخص
حتم ًا فاطمه زهرا(س) است .حجت االسالم «نوروزی» به بیان لزوم حضور حداکثری
مردم در عرصه دو انتخابات مهم اسفند پرداخت و اظهار کرد :باید در صحنه انتخابات
حضوری پرشور داشته باشیم و همچنین نیروهایی را باید انتخاب کنیم که والیی و
انقالبی هستند.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه گفت :حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی معرفت ،دانش ،عبادت
و شهادت اســت .حجت االســام «تاتاری» با تسلیت چهلمین روز شهادت ســردار شهید
«سلیمانی» افزود:خداباوری و توکل به خدا در سختترین شرایط و نفوذ در قلوب مردم از
ویژگیهای بارز این شهید واالمقام بود.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن از حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن تشکر کرد
و گفت :این حضور یک رفراندوم برای تثبیت نظام اسالمی است .حجتاالسالم «نادعلیزاده»
اضافه کرد :انتخابات یکی از مهم ترین ارکان نظام است و باید با حساسیت و حضور گسترده
مردم برگزار شود و افراد اصلح برای قانون گذاری انتخاب شوند.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «حسن زاده»
میم پرور-امام جمعه تیتکانلو گفت« :حاج قاسم» یک سردار امت گرا و ملت محور بود و هرجا صدای شیون
مستضعفان و ستم دیدگان را می شنید ،بی قرار در کنار آن ها بود .حجت االسالم «حسن زاده» به بیان برکات
و دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش های مختلف پرداخت و با اشاره به اهمیت برگزاری
انتخابات اسفند ،اظهار کرد :ضــروری است با توجه به شرایط کنونی کشور قشرهای
مختلف مردم حضور حداکثری در عرصه انتخابات و پای صندوقهای رأی داشته باشند.
وی ادامه داد :این انتخابات دارای ویژگی های خاصی همچون امنیت آفرینی ،قدرت
آفرینی و نشاط آفرینی است.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امــام جمعه درق با تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهــرا(س) گفت :حضرت فاطمه
زهــرا(س) الگوی زندگی یک زن مسلمان است .حجت االســام «محمدی» با اشــاره به
شجاعت و رشادت سردار سرافراز سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» افزود :هرجا که جبهه
مقاومت ،جوامع اسالمی و مسلمانان نیاز به کمک داشتند ،این شهید بزرگوار حاضر بود
و فعالیت داشت.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمندنژاد»
امام جمعه بام و صفی آباد با تبریک سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت :در
اسالم زن جایگاه ویژه ای دارد .حجت االسالم «هوشمند نژاد» با اشاره به انتخابات پیش
روی مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای خبرگان رهبری ،آن را آزمون فراروی ملت
توصیف و بیان کرد :مشارکت حداکثری در نخستین انتخابات گام دوم و طلیعه دهه پنجم
انقالب یک وظیفه و تکلیف سیاسی و اجتماعی است.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
حجت االسالم «محمد جواد شریعتی نژاد» امام جمعه قاضی گفت :در انتخابات باید معیارهای
عقالنی را در نظر بگیریم تا به احترام سردار دل ها ،شهید حاج «قاسم سلیمانی» در انتخابات
بیش از  80درصد مشارکت مردمی داشته باشیم و با انتخاب خوب ،منویات مقام معظم
رهبری را محقق کنیم.
غالمان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مهدوی پور»
امــام جمعه موقت غالمان گفت :حضرت فاطمه زهــرا(س) الگوی کامل بانوان عالم و از انــوار الهی است.
حجتاالسالم «مهدوی پور» با اشاره به انتخابات افزود :انتخابات معیار هر جامعه ای است و آثار جهانی دارد
بنابراین بسیار مهم است و برای امنیت و آرامش بايد در انتخابات شرکت و افراد اصلح را انتخاب کنیم.
اسفراین امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «عزیزی»
نجفیان -حجت االسالم «عزیزی» امام جمعه موقت اسفراین با قدردانی از حماسه حضور ملت در راهپیمایی یوم
ا ۲۲ ...بهمن افزود :مجلس در رأس امور و انتخابات آزمون فراروی ملت است و باید مردم حضور حداکثری در این
آزمون داشته باشند .وی ادامه داد :دل کور دشمنان اسالم ،حضور حماسی ملت در عرصه های گوناگون سیاسی
و اجتماعی را نمی پذیرد.

