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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

امام جمعه موقت بجنورد مطرح کرد:

امتحان مسئوالن برای رفع مشکالت مردم
مسئوالن استان برای حل مشکالت مردم دست در دست هم دهند

بهروز -امام جمعه موقت بجنورد در خطبه های دیروز به نکات مختلفی اشاره و بر حل مشکالت مردم توسط
مسئوالن تاکید کرد .حجت االسالم «سید مرتضی موسوی جاجرمی» با تشریح عوامل پیروزی بر فتنه اخیر گفت:
در اغتشاشات اخیر ،صف معترضان از صف اغتشاشگران جدا بود و مردم به خاطر معیشت خود نظام اسالمی را
نمی فروشند و اغتشاشگران از خارج و از مثلث آمریکا ،اسرائیل و عربستان خط می گیرند .وی با تاکید بر این
که باید مسئوالن برای حل مشکالت مردم تالش کنند تصریح کرد :نگذاریم مشکالت مردم به زخمی تبدیل شود
که دشمنان مگس وار روی آن بنشینند.وی با اشاره به اغتشاشات اخیر رخ داده در کشور گفت :مردم خوب ما در
صحنه بودن خود را نشان داده اند .وی با تقدیر از نیروی انتظامی برای مدیریت اغتشاشات در استان بیان کرد :از
مردم هم تشکر می کنیم که خود را از جریان فتنه جدا کردند.امام جمعه موقت بجنورد افزود :اغتشاش و اعتراض
با هم تفاوت دارند و به محض این که اعتراض مردم به اغتشاش تبدیل شد مردم آگاهانه صف خود را جدا کردند
و گفتند ما این همه شهید دادیم و نظام به ما تعلق دارد و مگر دینمان و نظام اسالمی را به خاطر مشکل معیشتی
کنار می گذاریم؟
وی با بیان این که انسان های باتقوا از فتنه ها سربلند بیرون می آیند ،به دسیسه های دشمن برای نفوذ به ملت ایران
اشاره کرد و افزود :به لطف خداوند و رهبری بابصیرت مقام معظم رهبری و اتحاد مردم ،فتنه اخیر هم در نطفه خفه
شد.حجت االسالم «موسوی جاجرمی» با استناد به سخنان مقام معظم رهبری بیان کرد :این که رهبری فرمودند مثلث
شوم آمریکا ،اسرائیل و عربستان و منافقان که همیشه مزدور و پادو و در همه حال منتظر ضربه زدن به ایران اسالمی
هستند در جریان اخیر هم با فتنه انگیزی سعی در براندازی نظام را داشتند که با بصیرت و آگاهی ملت ایران نتوانستند
به هدف شوم خود برسند .وی گفت :مهمترین عاملی که موجب پیروزی و تداوم شکستناپذیری انقالب شده ،ایمان
راسخ مردم به خداست.وی ادامه داد :مردم هم بزرگواری نشان دادند و گفتند باید ببینیم رهبری چه می گویندتا آن را
دنبال کنیم .وی اظهارکرد :رهبری در بیانات خود اشاره کردند که در مجموع دستگاه های اداری ما سالم هستند اما
ممکن است در هر دستگاهی چند نفر ناسالم باشند.وی افزود :دشمنان ما  24ساعته در حال رصد کردن ما هستند و
باید مسئوالن به هوش باشند.
وی با تاکید بر این که مسئوالن باید از رهبری در همه عرصه ها همچون ساده زیستی ،بصیرت و آگاهی الگو بگیرند،
اظهارکرد :وقتی رهبری در سخنان خود می گویند نمی توانیم به آمریکا اعتماد کنیم نباید مسئوالن دوباره این
مهم را تجربه کنند.امام جمعه موقت بجنورد تاکید کرد :همه مسئوالن به ویژه مسئوالن خراسان شمالی باید
دست در دست هم و در صفی واحد ،تالش خود را برای حل مشکالت مردمی که همواره از خود نجابت و بزرگواری
نشان داده اند ،به منصه ظهور برسانند.حجت االسالم «موسوی جاجرمی» افزود :همه مردم و مسئوالن باید مطیع
و تسلیم رهبری باشند و در تحلیل های سیاسی ،حزبی و گروهی همان فرمایشات مقام معظم رهبری را دنبال
کنند.وی بر حفظ اتحاد و همبستگی ملت ایران تاکید و اظهارکرد :یکی از سیاستمداران آمریکایی اذعان داشته
با این روش و برنامه ها نمی توان نظام جمهوری اسالمی را تغییر داد بلکه پیشنهاد داده برای موفقیت در این هدف
باید ایران را قطعه قطعه و به چند کشور تقسیم کرد که در این صورت می توان ایران را شکست داد.وی در بخش
دیگری از خطبه ها افزود :ترامپ رویکرد تقابل مستقیم با ایران را دارد و باید هوشیار بود .وی تصریح کرد :مردم
خراسان شمالی به علت تقوایی که داشتند در این فتنه و اغتشاش حضور پیدا نکردند که جای تقدیر دارد و اکنون
هم مسئوالن باید از امتحان رفع مشکالت مردم سربلند بیرون بیایند.وی گفت :دشمنان قسمخورده انقالب با
تمام قدرت و ثروت خود  40سال است که با ما در تقابل هستند اما به لطف الهی همیشه ناکام بودهاند.وی افزود:
ممکن است این سوال برای مردم ایران و دشمنان این ملت پیش بیاید که علت شکستهای پیدرپی آمریکای
جنایتکار ،استکبار جهانی و به ویژه آلسعود و وهابیت جنایتکار در منطقه چیست که باید در جواب گفت به قدرت
خدا شاه شکست خورد و از کشور فرار کرد و آمریکا با آن همه قدرت نتوانست او را حفظ کند و در شب  22بهمن
 57به فرمان امام خمینی(ره) که دستور داد مردم به خیابان بریزند توانستند پیروز انقالب شوند؛ در صحرای
طبس چه کسی جز خداوند توطئه دشمن را خنثی کرد که با ذلت و خواری از کشور خارج شدند؟وی تصریح
کرد :با وجود تحریم ها ما هشت سال جنگ نابرابر را تحمل کردیم و خون شهدا ایران را برای همیشه بیمه کرد.
وی ادامه داد :عامل دیگر در پیروزی ملت ایران ،والیت فقیه و رهبری جامعه اسالمی است که امام خمینی (ره) و
رهبری انقالب با لطف الهی و حضور مردم در صحنه ،توطئه دشمن را نقش بر آب کردند.وی عامل دیگر پیروزی
ن و خاطر نشان کرد :با حضور اقوام و ادیان مختلف و در سایه رهبری انقالب ،همه به یک
ملت را وحدت مردم بیا 
ید واحدهتبدیل شدهاند و نمونهاش شهدایی است که این اقوام و مذاهب تقدیم انقالب کردهاند.

گزارش نماز جمعه

۷

شیروان امام جمعه شیروان؛ حجت االسالم «کوثری»
عوض زاده -امام جمعه شیروان گفت :مردم بار دیگر به دشمن نه گفتند و با اعتماد به نظام ،خواسته
های خود را مطرح و با حضور به موقع حق را از باطل جدا کردند.حجت االسالم «کوثری» با
بیان این که هر جا که مردم با ایمان ،اتحاد و بصیرت و حضور به موقع و به اندازه وارد عمل
شدند دشمن را زمین گیر کرده اند تصریح کرد :معتقدیم مشکالت کشور با وحدت ،جدیت
مسئوالن و همت واالی مردان جهادی و انقالبی و با تفکر بسیجی قابل حل است.
اسفراین امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدیان»
نجفیان -امام جمعه اسفراین با گرامیداشت سالروز انتصاب مقام معظم رهبری از سوی امام راحل به عنوان امام
جمعه تهران افزود :سنگر نماز جمعه ،جایگاه ایمان ،تقوا ،اخالق و بصیرت است.
حجت االسالم «محمدیان» با یادی از شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،شهدا را مایه عزت
و آبروی نظام اسالمی دانست و تاکید کرد :شهید گرانقدر نواب صفوی و همراهانش مجاهدان
نستوه هستند.
راز و جرگالن امام جمعه؛ حجت االسالم «نوروزی»
رحمانی -امام جمعه راز و جرگالن گفت 27 :دی ماه یادآور خاطره شهادت فداییان اسالم
به ویژه شهادت شهید نواب صفوی است.حجت االسالم «نوروزی» افزود :کشور ما جوان
است و دولت جمهوری اسالمی نیز باید مشکالت اقتصادی را حل کند اما این امر به
تنهایی امکانپذیر نیست و همه باید کمک کنند.

آیین عبادی ،سیاسی نمازجمعه روز گذشته در آشخان ه

عکس :خراسان شمالی

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم «احمدزاده»
برومند-امام جمعه آشخانه با تأکید بر این که حل مشکالت مردم اولویت اول مسئوالن باشد گفت :مسئوالن به
فکر مشکالت مردم به ویژه طبقه ضعیف باشند و از سیاه نمایی بپرهیزند.حجت االسالم «احمدزاده» با اشاره به
حمایت های آمریکا از اغتشاشگران اخیر اظهار کرد :در خود کشور آمریکا  ۵۰میلیون گرسنه وجود دارد و طی
یک سال  ۸۰۰شهروند آمریکایی توسط پلیس آمریکا کشته شده اند و در این کشور تبعیض نژادی به بدترین شکل
رخ می دهد پس چگونه کشوری با این خصوصیات می تواند از یک کشور دیگر حمایت کند؟
فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم «قلی زاده»
میم پرور -امام جمعه فاروج ،داشتن روحیه و کار انقالبی و جهادی را به عنوان تنها شرط بقا و پیشرفت جمهوری
اسالمی ایران دانست و گفت :نظام و به ویژه دولت موظف اند با رفع مشکالت مردم و با اصالح نظام بودجه و حتی
همین الیحه بودجه  97و حذف و کاهش برخی از سرفصل ها به معیشت مردم ویژه تر از همیشه
توجه و نسبت به مردم ادای دین کنند.حجت االسالم «قلی زاده» اظهار کرد :این را همگان باید
بدانند که راه رسیدن به مطالبات واقعی فقط از مسیر قانونی آن می گذرد و هوشیاری سیاسی و
وحدت ملی کلید واژه تحقق این هدف راهبردی و استراتژیک به شمار می رود.
گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم «تاتاری»
محمودیان -امام جمعه گرمه گفت :در جریانات اخیر ،مردم خواسته های به حقی داشتند و
مطالبات قانونی خود را مطرح کردند اما یک سری انسان های مزدور و فرصت طلب شروع
به حرکت های نابخردانه کردند.حجت االسالم «تاتاری» اظهار کرد :امروز ما به وحدت و
همدلی ،آگاهی و حضور در جامعه نیازمندیم تا بتوانیم تحلیل مناسبی از دشمن شناسی
داشته باشیم و به اهداف انقالب اسالمی برسیم.
تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو با اشاره به اهداف دشمن از فتنه انگیزی در کشور به بیان درس ها و عبرت های فتنه امسال پرداخت
و گفت :در فتنه اخیر ،چهره واقعی مخملین دشمن برای مردم به ویژه نسل چهارم انقالب مشخص
شد.حجت االسالم «نادعلیزاده» با بیان این که هر زمان کشور به دستاوردهایی دست پیدا
میکند ،دشمن یک فتنه جدید را کلید می زند ،ادامه داد :مسئوالن با تقویت همبستگی ملی و دل
در گرو توانمندی های داخل کشور داشتن برای رفع مشکالت اقتصادی تالش داشته باشند.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم «محمدی»
امام جمعه درق ،تامین نیازهای معیشتی مردم را از اهداف ذاتی دولت دانست و افزود :مسئوالن در یک جامعه
اسالمی باید طبق دستورات اسالمی و همچنین فرمایشات و راهنمایی های پیشوایان دینی
عمل کنند تا جامعه راه سعادت را طی کند.حجت االسالم «محمدی» به نقش شهدا در
پیروزی انقالب اسالمی نیز اشاره و اظهار کرد :یاد و خاطره شهدایی مانند فداییان اسالم را
که در  ۲۷دی ماه به جرم دفاع از ارزش های اسالمی توسط رژیم ستم شاهی به شهادت
رسیدند نباید فراموش کرد.
بام و صفی آباد امام جمعه؛ حجت االسالم «هوشمند نژاد»
سجادی -امام جمعه بام و صفی آباد با بیان این که مسئله والیت فقیه از سوی نوک پیکان
دشمن نشانه گرفته شده است افزود :دشمنان و بدخواهان نظام اسالمی به دنبال تضعیف
جایگاه والیت هستند.حجت االسالم «هوشمندنژاد» با بیان این که دشمن در هر فتنه ای
ارکان نظام اسالمی را نشانه گرفته و مورد هجمه قرار داده است اظهار کرد :بصیرت و
والیت مداری رکن موثر اعتالی دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی است.
قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم «شریعتی نژاد»
امام جمعه قاضی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور گفت :بیکاری ،نداری و وضعیت بد معیشت مردم که صورت خود
را با سیلی سرخ نگه داشته اند از دالیل مهم اعتراضات اخیر است.حجت االسالم «شریعتی نژاد» با بیان
این که عده ای از کارمندان و کارگران حقوق چند ماهه خود را هنوز دریافت نکرده اند و با پس انداز
اندک خود زندگی کرده اند افزود :به کمک دانشجویان جوان انقالبی ،ایران را از مشکل اقتصادی
نجات می دهیم و نخواهیم گذاشت بیگانگان به کشور و انقالبمان دست درازی کنند.
جاجرم امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «مقصودی»
معینی -امام جمعه موقت جاجرم گفت :رهبر انقالب مطالبی را در رابطه با اغتشاشات اخیر در سه حوزه دشمنی
آمریکا نسبت به کشور ایران ،قدردانی از ملت موقع شناس و بصیر ایران و توصیه به مسئوالن نظام در رابطه با توجه
به مردم بیان کردند.حجت االسالم «مقصودی» افزود :یکی از اصول حاکم بر وظایف مسئوالن ،اصل مردمداری
است و از دیگر وظایف مسئوالن برآورده کردن نیاز مردم ،شرکت در مراسم و راهپیمایی ها ،داشتن زندگی ساده
و به دور از تجمل گرایی و سوء استفاده نکردن از بیت المال است.
سنخواست امام جمعه موقت؛ حجت االسالم «خراشایی»
امام جمعه موقت سنخواست گفت :مستکبران عالم هر حربه ای را در اغتشاشات اخیر به کار بردند تا به نظام
اسالمی ما لطمه بزنند.حجت االسالم «خراشایی» افزود :از حضور مردم و اقدامات دولت تشکر می کنیم که باعث
شد دشمنان ناامید شوند و نتوانند کاری از پیش ببرند.

