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گزارش نماز جمعه

۷

نماینده ولی فقیه با تاکید بر این که بعد از جمعه رقابت باید صورت گیرد:

مرتضوی
ضرورت گرفتن رفاقت جای رقابت پس از انتخابات،
آثار مثبت اتحاد و همدلی و تاکید بر اجرایی کردن
تربیت اسالمی در مــدارس از مهم ترین محورهای
خطبه های نماینده ولی فقیه در نمازجمعه روز گذشته
بجنورد بود.
آیت ا« ...یعقوبی» به تقوا در انتخابات اشــاره کرد و
از این که نامزدها و هواداران آن ها در فضای رقابتی
حساس و داغ شرکت کردند ،سخن گفت و از روز
انتخابات به عنوان «جمعه رقابت» و شنبه به عنوان
«شنبه رفاقت» یاد و به نامزدها و طرفداران و هواداران
آن ها توصیه کرد :امروز همانند روزهای عادی زندگی
است و قرار نیست اختالفات سلیقه و فکری و دوگانگی
ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر این که کینه ها را نباید در دل خود نگه
داریــد ،افــزود :با پایان انتخابات باید کینه ها پاک و
مهربانی جایگزین رقابت شود .وی به فرازی از وصیت
نامه سردار شهید «سلیمانی» در قالب سفارش او به
سیاسیون چه اصالح طلب و چه اصولگرا مبنی بر این
که در  2مقطع ،نباید خدا ،قرآن و ارزش ها را فراموش
و حتی فــدا کنیم ،اشــاره کــرد و از نامزدها خواست
رفاقت را آغاز کنند و با هم در کنار نظام اسالمی تعاون
و همکاری داشته باشند.
رئیس ش ــورای فرهنگ عمومی اســتــان بــه متحول
شدن دنیا بعد از شهادت سردار «سلیمانی» پرداخت؛
از این که مردم سوریه ،عراق و بسیاری از کشورهای
ی خود نشان دادند حاج
منطقه با اقدامات و راهپیمای 
قاسم یک شخص نبود بلکه یک مکتب بود و در ادامه
اظهار کرد :این صدمه ای دیگر و ضربه کوبنده تری
به آمریکا و جبهه استکبار است .وی از این که راه حاج
قاسم در دنیا رهرو زیادی دارد ،به مردم توصیه کرد از
اخالص سپهبد شهید «سلیمانی» الگو بگیرند .آیت
ا« ...یعقوبی» در بخش دیگری از سخنانش به در پیش

رو قرار داشتن ماه «رجــب» و این که از رحمت الهی
در این ماه آبشاری بر مردم نازل می شود ،اشاره کرد
و خواستار پرشور برگزار شدن مراسم اعتکاف در این
ماه شد.
امام جمعه بجنورد همچنین به سالروز والدت امام
محمد باقر(ع) به عنوان بنیان گذار یک نظام فکری،
علمی و فرهنگی در جهان اسالم اشــاره کــرد.وی به
هشتم اسفند ،روز امــور تربیتی و آغــاز هفته تربیت
اسالمی اشــاره کرد و از همه فعاالن امــور تربیتی و
مسئوالن آمــوزش و پــرورش خواست تربیت اسالمی
را در دانش آموزان برجسته کنند.نماینده ولی فقیه
در استان از معلمان و مدیران مدارس خواست آن ها
را در دامــن ارزش های اسالمی قــرار دهند و ارزش
های غربی را در مــدارس به زبــان نیاورند و به رخ
نکشند.
آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به این که خیلی بد است
مدارس با نماز فاصله داشته باشند و نمازخانه ها نباید
خلوت باشد بلکه باید دانــش آمــوزان صف بکشند و
عاشق نماز بار بیایند ،تاکید کرد :تربیت اسالمی را به
معنای واقعی در مدارس اجرایی کنید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خطبه
 216نهج البالغه به حقوق دولت نسبت به رعیت
و حقوق رعیت نسبت به دولــت از نگاه امــام علی
(ع) پرداخت و اوج گرفتن حق گرایی در جامعه،
برجسته شدن ارزش ها ،پدیدار شدن نشانه های
عدالت و جــاری شدن سنت پیغمبر در جامعه را از
آثار و برکات آن بیان کرد.وی خاطرنشان کرد :اگر
مــردم و مسئوالن همدل و همراه شوند ،دشمنان
ناامیدخواهند شد و اگر مردم با دولت همراه باشند
و دولتمردان به وظایف خود عمل کنند ،اتحاد شکل
می گیرد.
وی همچنین به آثــار و پیامدهای جدایی مــردم از
مسئوالن اشــاره کرد و نیرنگ بازی در دین و میدان
داری ظلم و جور را از تبعات این جدایی برشمرد.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی گفت :اگر امنیت جامعه را می خواهیم در حمایت از والیت میسر است و اگر آرامش و رونق
اقتصادی را می خواهیم باید با دفاع از والیت به آن دست یابیم و اگر می خواهیم معضل بیکاری و تحریم ها حل
شود باید از والیت حمایت کنیم و در همه عرصه های سیاسی همراه والیت باشیم .حجت االسالم
«شریعتی نژاد» افزود :در انتخابات بعد از رقابت باید رفاقت حاصل شود و اخالق اسالمی و
دین به ما حکم می کند که بعد از پیروزی آن گروهی که رای کافی نیاوردند دست همکاری به
سمت منتخبان دراز کنند.

شنبهرفاقت

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم «تکمیلی»
عوض زاده -امام جمعه شیروان ،حضور مردم پای صندوق های رای را انتقام خون سپهبد شهید «قاسم
سلیمانی» برشمرد و گفت :این حضور قوی ،شکوهمند و آگاهانه ،زمینهساز تشکیل مجلس
قوی خواهد بود.حجت االسالم «تکمیلی» به نامزدهای انتخاباتی و هواداران آن ها گفت:
شنبه انتخابات را شنبه مهربانی بدانید .وی تصریح کرد :منتخب مردم ،نماینده همه گروه ها
و جناح ها و آحاد مردم خواهد بود و همه باید به او تبریک بگوییم .همه مردم و نخبگان و
حتی دیگر نامزدهای انتخاب نشده باید به نامزد منتخب کمک کنند.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
حجت االسالم «موسوی» امام جمعه جاجرم با اشاره به برگزاری انتخابات گفت :با روی کار آمدن
انقالب اسالمی ایران دموکراسی در کشور شکل گرفت و مهم ترین نماد آن برگزاری انتخابات
است که تاکنون به برکت انقالب  ۳۶انتخابات در کشور برگزار شده و مردم به صورت مستقیم
در سرنوشت کشور تاثیرگذار بوده اند.

د
آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در بجنور 

عکس :دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان

فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
میم پرور -امام جمعه فاروج ضمن تقدیر از تمام عواملی که حماسه باشکوه انتخابات دوم اسفند امسال را به
ثبت رساندند ،گفت :این انتخابات اولین انتخابات در گام دوم انقالب در تاریخ اسالمی است که ماندگار خواهد
شد .حجت االسالم «نوروزی» افزود :برنده واقعی این انتخابات ،رهبر عزیز و همچنین مردم
شریف هستند که با حضور و مشارکت حداکثری خود موجب تقویت نظام و تضعیف و
یأس دشمنان انقالب شدند .وی اظهارکرد :این انتخابات باشکوه مسئولیت مسئوالن را
مضاعف می کند و باید با خدمتگزاری بیشتر پاسخ خوبی های مردم را بدهند و موجب
دلگرمی و رضایتمندی مردم شوند.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم«تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه گفت :صفهای مردم در شعب اخذ رأی ،تفسیری از حمایت
از کشورشان است و حضور مردم در انتخابات پاسخی محکم به دشمنان بود .حجت االسالم
«تاتاری» با اشاره به فرارسیدن ماه رجب افزود :ماه رجب ماهی است که روزهای متبرکی
دارد و در این ایام ذکر ،دعا و توسل اهمیت بسیاری دارد.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه راز و جرگالن گفت :حضور در انتخابات به عنوان مردم ساالری دینی و نقش مردم
در تعیین سرنوشت خود است .حجتاالسالم «نادعلیزاده» اضافه کرد :برنده اصلی انتخابات
مردم هستند و منتخبان باید بعد از انتخابات به ُم ّر قانون عمل و مردم و هــواداران کاندیداها
بعد از اعالم نتیجه از آن تمکین و از اختالف پرهیز کنند چون رأی مردم حق الناس است.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «حسن زاده»
امام جمعه تیتکانلو گفت :شنبه بعد از انتخابات باید شنبه همدلی ،برادری ،برابری و مودت باشد
و همه در کنار هم برای ساختن ایرانی زیبا تالش کنیم .حجت االسالم «حسن زاده» افزود:
نامزدهای انتخاباتی به نماینده منتخب باید تبریک بگویند و این اقدام نشان از نجابت و بزرگی
آن هاست .وی ادامه داد :وصیت نامه سردار دل ها شهید حاج «قاسم سلیمانی» حاوی مطالب
مهمی بود که مهم ترین آن ها اشاره به والیتمداری و رکن دین دارد.

اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان-حجتاالسالم«محمدیان»امامجمعهاسفراینانتخاباترامظهرمردمساالریدینیدانست.
ویبااشارهبهفرارسیدنماهرجبوتاکیدبربهرهگیریازبرکاتوفضیلتهایماهخدا،بهلیلةالرغائب
و ایام البیض (اعتکاف) اشاره کرد .وی با گرامی داشت روز امور تربیتی و تربیت اسالمی ،پرورش را
مقدم بر آموزش دانست و از توازن بخشی بین آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کرد.
آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
«احمدزاده» امام جمعه آشخانه اظهار کرد :در هر دوره ای نظام سلطه تالش کرده حاکمیت
اهل حق را به مخاطره بیندازد ،در دوره امام کاظم(ع) با ترور فیزیکی این کار را انجام می
دادند و امروز در کشورهایی همچون لبنان ،عراق و افغانستان این کار در حال انجام است.
حجت االسالم «احمدزاده» اضافه کرد :انتخابات ،جهادی عمومی ،سرمایه تقویت کشور و
آبروی نظام اسالمی است.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق گفت :از هر ساعت ماه رجب برای به دست آوردن توجه الهی استفاده
کنید و جوان ها از سنت حسنه اعتکاف در ماه رجب بیشتر استفاده کنند .حجت االسالم
«محمدی» افزود :با انتخاب افراد شایسته مجلس نیرومندی تشکیل خواهد شد و در این
انتخابات هر کس پیروز شود در نهایت پیروز اصلی ،نظام و اسالم است.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
حجت االسالم «هوشمندنژاد»امام جمعه بام و صفی آباد گفت :کسانی که اهل رجب می
شوند در روایات از آن ها به «رجبیون» یاد می شود .وی با اشاره به این که وصیت نامه شهید
حاج «قاسم سلیمانی» همچون شهادتش و بدرقه آسمانی اش بیدارکننده است ،افزود:
محور این وصیت نامه اتحاد ،انسجام و ارتقای افق دید و نگاه است.
غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم «نوباغی»
امام جمعه غالمان گفت :اگر هر کس مشغول خودسازی شود ،جامعه درست و ساخته
خواهد شد .حجتاالسالم «نوباغی» با اشــاره به انتخابات افــزود :اگر مجلس شورای
اسالمی قوی شود کشور قوی میشود.

