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گزارش نماز جمعه

آیت ا« ...یعقوبی»:

انتخابات موجب نشود زلزله زدگان از یاد بروند
رقابت ها پس از انتخابات به رفاقت تبدیل شود

بهروز -مهم ترین محورهای خطبه های دیروز نماز جمعه بجنورد به انتخابات و رسیدگی به امور زلزله زدگان
اختصاص داشت و نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر رعایت اخالق در انتخابات ،احترام منتخبان به یکدیگر
را یادآور شد و این که هر دولتی که سر کار بیاید با رای مردم آمده است و همه باید تالش کنیم تا امنیت انتخابات
و انضباط پس از آن تامین شود .آیت ا« ...یعقوبی» همچنین خواهان این شد که رقابت ها پس از انتخابات باید به
رفاقت تبدیل شود و نامزدهای انتخابات به هم تبریک بگویند.وی اظهارداشت :بعد از انتخابات باید انضباط در
جامعه دستخوش برخی امور نشود و رعایت انضباط پس از انتخابات بسیار مهم است .وی افزود :ایران بهعنوان
امنترین کشور دنیا مطرح است ،بنابراین پس از انتخابات نیز با اتحاد یکدیگر این امنیت و نظم را حفظ خواهیم
کرد.
وی با بیان این که پیروز انتخابات ،رئیس جمهور همه است ،گفت :کسی که رای می آورد رئیس جمهور همه مردم
است و نامزدهای دیگر مانند همه و همچون انتخابات سال  92به منتخب مردم تبریک بگویند.
وی تاکید کرد :رقابت ها پس از انتخابات باید به رفاقت تبدیل شود و به فرموده مقام معظم رهبری ،در انتخابات
بازنده و برنده نداریم و در حقیقت مردم پیروز واقعی میدان انتخابات هستند .خطیب جمعه بجنورد از روز
انتخابات به عنوان روز آزمون سیاسی و دینی مردم نام برد و افزود:روز انتخابات ،روز تقوای سیاسی است و دست
اندرکاران انتخابات تمام مراحل این آزمون را با تقوا و رعایت قانون همراه کنند و نباید حتی یک رای نیز جابه جا
شود .آیت ا« ...یعقوبی» افزود :همانطور که مقدمات انتخابات با امنیت رقم خورد همه مراحل آن هم این گونه
باشد بنابراین مسئوالن امر انتخابات ،باتقوا و رعایت قانون ،تمامی برگههای اخذ رای را شمارش کنند تا حقی
ضایع نشود .وی تاکید کرد :انتخابات تشریفات نیست بلکه وظیفه و تکلیف سیاسی است.
وی تاکید کرد :مانند همیشه ملت ایران باشعور و فهم باال سرنوشت خود را با انتخاب خود رقم زدند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد :مردم با حضور پرشور خود در انتخابات ،پشتوانه انقالب و مقام
معظم رهبری هستند و این حضور در تمام صحنه ها مثل تیری در چشم و دل دشمنان بوده است .وی به برخی
از شنیده ها هم اشاره کرد و افزود :گفته شده است در برخی از ادارات و مدارس حرف هایی زده می شود تا
دیگران را مجبور به رای دادن به شخص خاصی کنند   و برخی ملت را میترسانند که اگر به فالنی رای ندهید ،از
ی بهره میشوید .وی ابراز امیدواری کرد :فردی که سکان ریاست جمهوری را به دست می
بودجه و اعتبارات ب 
گیرد برای وضعیت اشتغال و اقتصاد جوانان و مردم اقدامی مهم انجام دهد.امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره
به وقوع زلزله و خسارت های ناشی از آن در هفته گذشته گفت :انتخابات موجب نشود مسئوالن زلزله زدگان
را از یاد ببرند و بعد از عبور از این حادثه سیاسی به حادثه طبیعی بپردازیم و خسارت دیدگان را سر و سامان
دهیم.وی در پایان به سفر قریب الوقوع ترامپ به عربستان و جلسه با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره
کرد و این سفر را توطئه ای برای ایران اسالمی دانست.وی تاکید کرد :استکبار وقتی در یمن ،سوریه و عراق
ناکام ماند می خواهد هسته مقاومت را کم رنگ کند و وزارت امور خارجه باید دیپلماسی خارجی را فعال کند و
موضع گیری های درستی در برابر این اقدامات داشته باشد و منفعل نباشد.امام جمعه بجنورد در بخش دیگری
از خطبه ها با برشمردن ویژگی های حکومت عدل الهی و جامعه دینی که امام عصر(عج) برپا خواهد کرد ،افزود:
در آن زمان هیچ حقی از هیچ فردی ضایع نمی شود و مستمندی نخواهد بود که محتاج زکات
باشد .وی افزود :این روزها هم در مناظره هایی دیدم که نامزدها از فقرزدایی زیاد صحبت می
کردند و امیدواریم و دعا می کنیم با تالش برای فقرزدایی ،دولت آینده چند قدم به حکومت
عدل مهدوی نزدیک شود.
قاضی امام جمعه ؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی گفت :بعد از رقابت انتخاباتی ،رفاقت و برادری را از یاد نبریم و از تعالیم اخالق و سفارش بزرگان
دین ،گام را فراتر ننهیم تا از مسیر اخالق دورنشویم و فاصله نگیریم ،بنابراین آنان که در شورای
شهر و روستا رای می آورند و منتخب مردم می شوند کمر همت را برای خدمت به مردم محکم
ببندند و به عنوان وکیل مردم برای مردم کار کنند.حجت االسالم «شریعتی نژاد» اظهار کرد:
رئیس جمهور منتخب را یاری کنیم تا مشکالت کشور با وحدت و یکپارچگی برطرف شود.

شیروان امام جمعه ؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان تصریح کرد :تولید فزاینده قدرت ملی و تقویت کارآمدی نظام برای خدمت بیشتر دو
کارکرد اساسی انتخابات است.حجت االسالم «کوثری» افزود :مردم با شرکت در انتخابات به عهد خود
عمل کردند و بعد از انتخابات نوبت منتخب مردم است که به وعده های خود عمل کند.وی اظهار
داشت:مردمانتظاردارندمنتخبشانباروحیهتقواوکارجهادیونگاهبهقدرتدرونیواستفادهازتمام
ظرفیت های کشور ،راه گسترش فساد ،شکاف اقتصادی بین فقیر و غنی و بی عدالتی را ببندد.
جاجرم امام جمعه؛ حجت االسالم «موسوی»
معینی -امام جمعه جاجرم گفت :رمز پیروزی رزمندگان اسالم در  ۸سال جنگ سخت ،ایمان ،توکل به
خدا ،شجاعت و دالوری امت اسالمی ،فرماندهی ارزشمند و بریدن از دنیا و صبر و مقاومت بود که امروز
درجنگنرمهمینعواملکلیدپیروزیاست.حجتاالسالم«موسوی»بااشارهبهبرکاتارزشمندصبر
و مقاومت تصریح کرد :از برکات صبر و مقاومت ،پیروزی و موفقیت و رسیدن به اهداف مقدس است.
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اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با اشاره به این که در واگذاری منصب ها باید صداقت و امانت مورد توجه باشد،
گفت :پذیرش مسئولیت در نظام اسالمی یک امانت عظیم است.حجت االسالم «محمدیان» انتخابات را یک
جشن ملی و مایه عزت انقالب اسالمی دانست و اظهار داشت :حضور مردم در عرصه های گوناگون ،سایه جنگ را
از کشور دور کرده است.وی با اشاره به این که نقش خدا در پیروزی و فتح خرمشهر آشکار بوده است ،افزود :فتح
الفتوح خرمشهر به عنوان روز ایستادگی ،ایثار و مقاومت یک نقطه طالیی در انقالب شکوهمند اسالمی است.
فاروج امام جمعه ؛ حجت االسالم «قلی زاده»
میم پرور -امام جمعه فاروج گفت :انتخابات نقطه تمایز دولت انقالبی و غیر انقالبی است.حجت
االسالم«قلی زاده» افزود :انضباط مردمی قبل و بعد از انتخابات خیلی مهم است و رای مردم یک
امانت است و باید از آن حفاظت کرد.وی با گرامیداشت سوم خرداد ماه ،سالروز فتح خرمشهر
بیان داشت :فتح خرمشهر ،فتح خاک نیست ،فتح ارزش های اسالمی است.
گرمه امام جمعه ؛ حجت االسالم «تاتاری»       
محمودیان-امام جمعه گرمه گفت :باید برای تمام اصول زندگی از قرآن و اهل بیت(ع) مدد بگیریم.
حجتاالسالم«تاتاری»افزود:مردمهموارهدرانقالباسالمینقشبینظیریداشتهاندوایننقش
درایجادانقالبوهمدربقاوتداومآنهموارهتعیینکنندهبودهاستوخواهدبود.ویابرازکرد :حضور
حداکثری و یکپارچه مردم در انتخابات ،لبیک به ندای والیت و ضامن امنیت ملی کشور است.
تیتکانلو امام جمعه ؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو   سوم خرداد ،سالروز فتح خرمشهر را گرامی داشت و گفت :پیام حضور
در انتخابات ،پشتیبانی از نظام و مایوس کردن دشمنان بود .حجت االسالم« نادعلیزاده»
تصریح کرد :برنده اصلی انتخابات ،ملت و نظام جمهوری اسالمی است.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند -امام جمعه آشخانه با اشاره به این که حضور پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور
است ،گفت :حضور حماسی و پرشور مردم در انتخابات پشتوانه ای بزرگ برای نظام اسالمی به
شمار می رود که زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.حجت االسالم «احمدزاده» افزود :باید
تمامی کاندیداها ،هواداران آن ها و همچنین مجریان انتخابات در همه مراحل انتخابات اخالق را
رعایت کنند.وی بر لزوم پایبندی به قانون در همه زمینهها تاکید کرد.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن گفت :یکی از مراحل تقوا ،توبه و عزم به ترک معصیت و گناه است.حجت االسالم
«نوروزی»بااشارهبهانتخاباتگفت:بعدازاعالمنتایجهمهرقابتهابایدبهرفاقتتبدیلشودوهمهمردم
بهنتیجهانتخاباتتمکینکنندتاجلویفتنهوفتنهگرانگرفتهشود.ویبااشارهبهسومخرداد،سالروز
آزادی خرمشهر ابراز کرد :فتح خرمشهر ،فتح ارزش ها و یک نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی
است و باید با فرهنگ ایثار و مقاومت همه ارزش ها را فتح کنیم تا دشمن نتواند به آن آسیبی برساند.
درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق گفت :مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای ،با خلق حماسه ای بی
نظیر با تثبیت نظام اسالمی و آرمان های مقدس شهدا ،امید دشمنان را به یاس تبدیل کردند.حجت
االسالم «محمدی» افزود :از همه کاندیداها خواستاریم با قبول نتیجه انتخابات وبا کنار گذاشتن همه
برنامههایرقابتیدرطولدورهتبلیغاتدستبهدستهمدهندوخدمتگزارانقالبواسالمباشند.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «دلبری»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد گفت :اندیشه نیکو ،بستر تقواست و برای شناساندن بستر تقوا
باید به سراغ فکر ،دل و اندیشه رفت.حجت االسالم «دلبری» تصریح کرد :حضور در عرصه های
گوناگون از جمله عرصه های سیاسی ،اجتماعی  ،فرهنگی و راهپیمایی و شرکت در انتخابات نماد
مشارکت مردمی و جلوه ای از دموکراسی و مردم ساالری دینی است.

