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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

امام جمعه بیرجند :پس از انتخابات همه به قانون تمکین کنند

کاظم حیدری – پس از برگزاری انتخابات باید افرادی که
انتخاب می شوند یا آن هایی که رای نمی آورند از قانون تمکین
کنند.امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز جمعه با بیان
این مطلب ،انتخابات را یک عرصه مهم برای دیده شدن افراد
دانست و گفت :یکی از نیازهای اصلی انسان ها دیده شدن
است که برخی افراد برای دیده شدن و برای این که خود را در
جامعه مطرح کنند پا به عرصه انتخابات می گذارند و با تبلیغ،

خود را مطرح می کنند .حجت االسالم والمسلمین «رضایی»
با بیان این که مطرح شدن در جامعه ایرادی ندارد افزود :این
مطرح شدن نباید با دروغ و حیله همراه باشد و ریا ،دروغ و فریب
مردم نباید در کارشان باشد.وی با بیان این که در شورا سالیق
زیادی وجود دارد ،گفت :افرادی که در انتخابات رای نمی آورند
باز هم باید با باالترین ظرفیت خود درکنار منتخبان ،به ملت و
نظام خدمت کنند تا ایران اسالمی به درستی آباد شود.وی

همچنین با اشاره به  30اردیبهشت روز ملی جمعیت و روز ملی
ایرانگردی و ایران شناسی گفت :باید ازدواج ها را افزایش دهیم
و جلوی طالق را بگیریم تا از این طریق جمعیت ایران افزایش
یابد و از سوی دیگر نیز ایران گردی و ایران شناسی گسترش
یابد تا افرادی که به این کشور می آیند سفیرانی برای معرفی
فرهنگ ایران به دیگر نقاط جهان باشند.امام جمعه بیرجند
همچنین به سالروز فتح خرمشهر اشاره و تصریح کرد  :فتح

7

نماز جمعه

خرمشهر فتح ارزش ها بود و برای فتح آن مقاومت های زیادی
شد.وی ادامه داد :با این که در تمام کشورهای همسایه نا امنی
های زیادی وجود دارد اما باز هم ایران در کمال امنیت به سر
می برد که باید این امنیت را قدر دانست.روز جهانی اهدای
عضو ،سالروز آغاز محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا و روز
بزرگداشت فیلسوف بزرگ ،صدر المتعلمین از دیگر مواردی
بود که خطیب جمعه بیرجند در سخنانش به آن ها اشاره کرد.

تاکید امامان جمعه استان به همکاری با رییس جمهور منتخب
امامان جمعه استان روز گذشته با قدردانی از حضور
پرشور مردم در انتخابات ،به تشریح ابعاد مختلف این
حضور پرداختند و بر این نکته تاکید کردند که پس
از انتخابات همه با رئیس جمهور منتخب همکاری
داشته باشند.

و خاری در چشم دشمنان است.حجت االسالم
والمسلمین«خزاعی» با بیان این که طبق سخن امام
خمینی (ره) میزان  ،رای ملت است ،افزود :بنا به
فرمایش مقام معظم رهبری اگر مردم در صحنه حضور
داشته باشند کشور در امنیت خواهد بود.وی تاکید
کرد :امیدواریم پس از انتخابات آن چه صالح مملکت
است رقم بخورد.

هروی  -امام جمعه سه قلعه در خطبه های نماز جمعه با
اشارهبهانتخاباتگفت:باشرکتدرانتخاباتزیباترین
جلوهدموکراسیومردمساالریدینیرابهرخجهانیان
کشیدیم .حجتاالسالم والمسلمین «کفشی» افزود:
مهم ترین بخش هر جامعه نهاد دولت است که عالوه
بر کارکردهای ذاتی خودش مانند اداره و نظم بخشی
به امور اجتماع برای تحقق تعالیم اسالم و انقالب باید
تالش کند.به گفته وی دولت تراز دهه چهارم انقالب
اسالمی دولتی است که نیازهای انقالب اسالمی را
حل کند ،نظام اسالمی را به سوی پیشرفت و تعالی و
حیات طیبه هدایت کند و به فکر دین مردم باشد.وی
با بیان این که خروجی این انتخابات گزینش افرادی
است که ارزش های نظام و جامعه را باور دارند افزود:
در انتخاب و رای دادن به اصلح از هیچ تهدیدی نباید
بترسیم و هیچ تطمیع و وعده پوچ و توخالی را هم
نپذیریم .وی تاکید کرد :مردم ما آگاهند و بصیرت
دارند و با حضور هدفمند خود صحنه ای زرین از تاریخ
ماندگار و حساس انقالبی را رقم زدند و به حق پیروز و
برنده اصلی این انتخابات مردم ایران و نظام جمهوری
اسالمی است و این نظام همچنان بر قله عزت ،افتخار،
اقتدار و امنیت است.

• •سرایان
• •پاسخ قاطع به استکبار جهانی

• •سه قلعه
• •زیباترین جلوه دموکراسی

امام جمعه موقت عشق آباد در جمع نمازگزاران گفت:
یکی از مسائل مهمی که در انتخابات مطرح می شود
موضوع برنده و بازنده است در حالی که برنده اصلی
انتخابات مردم ایران هستند که با درایت در انتخابات
شرکت و به حول و قوه الهی بهترین ها را برای آینده
خود انتخاب کرده اند .حجت االسالم و المسلمین
«رجب زاده» افزود :ملت از مراجع و علمای بزرگ تا
طبقه بازاری ،کشاورز ،کارگر و کارمند همه در تعیین
سرنوشت کشور مسئول هستند.

• •فردوس
• •اقتدار جمهوری اسالمی

با کمال -امام جمعه فردوس هم در جمع نمازگزاران
گفت :با انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم
درانتخابات بر اقتدار جمهوری اسالمی افزوده و امید
دشمنانبهیأسمبدلشد.حجتاالسالموالمسلمین
ِ
رقابت
«بابایی» افزود :انتظار از کاندیداها این است که
در روزهای انتخابات را پس از انتخابات به رفاقت
تبدیل کنند و هرکس رئیس جمهور شد بقیه به او
تبریک بگویند و تمکین کنند .وی با اشاره به سالروز
عملیات غرورآفرین بیت المقدس که به آزادسازی
خرمشهر منجر شد ادامه داد :رزمندگان اسالم در
این عملیات 20هزار نفر از صدامیان را به اسارت
گرفتند و ضمن انهدام صدها تانک و نفربر ،هواپیما
و خودروهای سبک و سنگین تعداد زیادی تجهیزات
جنگی دشمن را به غنیمت گرفتند .وی دستاورد سفر
ترامپ ،رییس جمهور آمریکا به عربستان و نشست با
حضور 17کشور عربی را فروش 10هزار میلیارد ریال
سالح به عربستان بیان کرد وگفت :این درحالی است
که ترامپ قبال درسخنانی عربستانی ها را به گاو شیرده
تشبیه کرده وگفته بود که آنها را باید دوشید و بعد هم
سرشان را برید.

• •قهستان
• •خاری در چشم دشمنان

رحیم زاده -امام جمعه قهستان نیز در جمع
نمازگزاران این شهر حضور در انتخابات را خاری
در چشم دشمنان دانست و گفت:حضور هر شخص
در انتخابات نشان دهنده آزادی ،اقتدار ،عزت

نگاهیمتفاوتوطنز
بهاخبارکشور
درستونرادیواآلن

موسوی-امام جمعه سرایان در خطبه های نماز
جمعه این شهر با تقدیر از حضور حماسی مردم سرایان
در صحنه انتخابات گفت :آنچه در نظر مقام معظم
رهبری دارای اهمیت است حضور حداکثری مردم
پای صندوق های رای بود که نشان از مقبولیت نظام
جمهوری اسالمی ایران داشت و شما با حضور در
پای صندوق های رای قدرت نظام را باال بردید و پاسخ
قاطعیبهیاوهگوییهایاستکبارجهانیدادید.حجت
االسالم والمسلمین «نجمی پور» افزود :صندوق های
رای به سنگری پرافتخار و غرورآفرین مردم در دفاع
ازاین نظام و جامعه اسالمی تبدیل شد .وی با اشاره
به سالروز فتح خرمشهر ادامه داد :خرمشهر برای ما
به معنای یک شهر نیست بلکه تاریخ گویای پایداری
است.خرمشهر شهر مقاومت است که با مجاهدت و
ایثار مردم این شهر و رزمندگان و انسجام نیروهای
انقالب اسالمی با وجود برتری نظامی صدام ،آزاد شد.

• •آرین شهر
• •نظام جمهوری اسالمی ؛ثمره خون شهدا

سالخورده -امام جمعه آرین شهر هم درخطبه
های نماز جمعه گفت :نظام جمهوری اسالمی ثمره
خون شهدا و فداکاری ایثارگری جانبازانی است
که در راه دفاع ازآرمان های انقالب اسالمی از همه
هستی خودگذشتند تا این نظام وانقالب را ازتوطئه
های دشمنان محافظت کنند و ما نیز باید قدردان
آنان باشیم.حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش»
افزود :مسئوالن ودولتمردان باید خود را خدمتگزار
چنین مردمی بدانند که همیشه و در همه حال پشت
سر رهبرخودشان و با حضور و مشارکت درعرصه های
مختلف لحظه ای عقب ننشسته اند چرا که این آرامش
وامنیت را مدیون جانفشانی های شهدا هستند.وی
درادامه به دیدار قشرهای مختلف مردم با رهبرمعظم
انقالب اشاره و بیان کرد :حضورمردم درپای صندوق
های رای دوپیام داشت که اولین آن تقویت حس
اعتماد به نظام اسالمی ودوم این که ملت وجامعه ما
ملت وجامعه ای زنده است وطبق فرمایش ایشان ما
دراین انتخابات برنده وبازنده نداریم بلکه برنده اصلی
ملت بزرگ ایران است که نظام اسالمی را قبول دارند.

• •خضری دشت بیاض
• •پیام انتخابات

سدیدی-امام جمعه خضری دشت بیاض در جمع
نمازگزاران گفت :مشارکت گسترده مردم در انتخابات
پیام خوشحالی و شادی برای دوستداران نظام و
یأس برای دشمنان را به همراه دارد.حجت االسالم
والمسلمین«مدنی» افزود :مردم شریف ایران با
مشارکت حداکثری در انتخابات ،وفاداری خود به
کشور و نظام را نشان دادند.مردم همیشه در صحنه
ایران بار دیگر وحدت و انسجام خود را به رخ جهانیان
کشیدند.وی اضافه کرد :مردم با شور و شوق انتخاباتی
و با تکیه بر توصیههای رهبر معظم انقالب از همان
ساعات اولیه شروع رای گیری در شعب اخذ رای حاضر
شدند.وی با بیان این که همه کاندیداهای ریاست
جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا باید پس از
انتخابات هم به مسائل اخالقی پایبند باشند ،افزود:
اگر هدف این افراد خدمت به نظام اسالمی است باید
به نظر مردم احترام بگذارند زیرا مردم خود واقف به
همه امور هستند و نیاز به حاشیه سازی نیست .وی
گفت :توصیه می کنم همه پس از انتخابات ،رییس
جمهور منتخب را یاری کنیم و قضایای قبل از انتخابات
فراموش شود ،کسی هم که انتخاب می شود باید خود

عکس از هروی -نماز جمعه سه قلعه

• •عشق آباد
• •مسئول در سرنوشت کشور

محاصره اقتصادی جمهوری اسالمی توسط آمریکا
افزود :آمریکایی ها از اوایل انقالب دشمنی خود را با
کشور ما علنی کردند و این تحریم ها مربوط به امروز
نیست  .وی همچنین با اشاره به موضوع انتخابات
ایجاد نفاق و سعی در درست برگزار نشدن آن را از
توطئه های دشمنان در این خصوص بیان کرد و ادامه
داد :اسم هر شخصی که از صندوق بیرون بیاید نماینده
مردم خواهد بود .وی با بیان این که همه کاندیداها باید
التزام به قانون داشته باشند افزود :برنده واقعی این
انتخابات مردم هستند وآرای مردم حق الناس است .
وی رفع مشکل ازدواج ،بیکاری ،برخورد با فساد و
تبعیض ،جهادی و انقالبی کارکردن و عقب نماندن
از ملت را از جمله وظایف رئیس جمهور منتخب بیان
کرد .وی همچنین توجه به کمبودها وتوسعه شهر،
توجه به مسائل فرهنگی و توجه به همه قسمت های
شهر را از منتخبان شورا خواستار شد.

را متعلق به ملت بداند و بر استفاده از همه ظرفیت ها
توجه داشته باشد .وی با بیان این که رییس جمهور
منتخب و مسئوالن باید بعد ازانتخاب شدن دست به
دست هم دهند تا مشکالت حل شودگفت :امیدواریم
آینده خوبی در انتظار ملت شریف ایران باشد.وی
ازمنتخبان شوراهای اسالمی خضری دشت بیاض نیز
خواست تا بعد از انتخابات طرح تفضیلی شهر و اشتغال
جوانان را در برنامه های خود داشته باشند.

• •دیهوک
• •لبیک به ندای رهبر

استاد-امام جمعه دیهوک در خطبه های نماز جمعه
گفت :مردم با حضورگسترده خود پای صندوق های
رای به ندای رهبر معظم انقالب لبیک گفتند و مثل
همیشه دست رد به سینه بدخواهان و دشمنان این
نظام و انقالب زدند.حجت االسالم والمسلمین
«ایزدی» همچنین خطاب به کاندیداها و طرفدارانشان
افزود :تا کنون با هم رقابت داشتید اما پس از اعالم
نتایج همگان با هم رفیقند و باید در کنار هم باشند.
وی تاکید کرد :منتخبان مردم هم به رای همگان
احترام بگذارند و با اتحاد و همدلی به فکر رفع مسائل
و مشکالت مردم باشند .وی همچنین به سوم خرداد
سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و افزود :فراموش
نکنیم چه عزیزانی رفتند و خون دادند تا ما امروز در
آسایش و امنیت پای صندوق های رای حاضر شویم و
در سرنوشت کشور خود سهیم باشیم.

• •ارسک
• •روز سرنوشت ساز کشور

رحیمیان-امام جمعه ارسک در خطبه های نماز
جمعه با تشکر از حضور باشکوه مردم در انتخابات
گفت :انتخابات روز سرنوشت سازی برای کشور،
نظام وانقالب اسالمی بود.حجت االسالم والمسلمین
«استاد» حضور در انتخابات را مهر تاییدی بر انقالب
دانست و افزود :دشمن به بهانه انتخابات در فکر

ضربه زدن به مردم است ولی مردم با حضور باشکوه
در انتخابات همدلی و اتحاد خود را نشان دادند و ثابت
کردندمیتوانندانتخاباصلحوشایستهداشتهباشند.
وی با تبریک سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر این روز
را روز مهمی درتاریخ انقالب دانست.

والمسلمین «شاهبیکی» افزود :حضور پرشور مردم
پای صندوق های رای دشمن را ناامید کرد .اهمیت
امنیت انتخابات به قدری است که رهبر معظم انقالب
می فرمایند هرکس بخواهد امنیت کشور را به خاطر
انتخابات برهم بزند از ملت سیلی خواهد خورد.

• •قاین
• •فرصت نمایش وحدت ملی

• •سربیشه
• •تنها راه مقابله در برابر دشمن

حقانی-امام جمعه قاین هم در جمع نمازگزاران
گفت :انتخاب شوراها و ریاست جمهوری فرصت
طالیی نمایش وحدت ملی بوده و هست.حجت
االسالم والمسلمین «اصفهانی» با تشکر از حضور
گسترده مردم پای صندوق های رای ادامه داد :باز
تحریم ها و توطئه های دشمنان هیچ تاثیری در اراده
خلل ناپذیر مردم نداشت ودشمن حضور چشمگیر
آنها را پای صندوق های رای مشاهده کرد.به گفته
وی مردم با حضورشان ثابت کردندکه پیرو والیت
هستند و اجازه تعدی به متجاوزان نمی دهند .آنها
ثابت کردند که زنده هستند و راه اسالم و انقالب را
ادامه می دهند .وی ادامه داد :امانتی باالتر از رای
مردم نیست بنابراین به طور حتم از آرای مردم به
عنوان یک عهد وامانت نگهداری می شود.هر رای
از آرای مردم مسئولیت بزرگی برای منتخب ریاست
جمهوری و شوراها ایجاد می کند و بعد از این انتخاب
بزرگ هم باید رقابت ها به برادری و برابری تبدیل
شود.وی گفت :مردم ولی نعمت ما هستند و مسئوالن
هرچه خدمت کنند در مقابل خون شهدا و این مردم
با وفا کم است.

• •خوسف
• •همه از قانون تمکین کنند

مشمولی -امام جمعه خوسف در جمع نمازگزاران
با تشکر از حضور پرشور مردم درپای صندوق های
رای گفت :باید روز بعد انتخابات ،روز رفاقت ها
باشد و همگی به قانون تمکین کنیم.حجت االسالم

امام جمعه سربیشه هم در جمع نمازگزاران با اشاره
به سالروز فتح خرمشهر ،تنها راه مقابله در برابر
دشمنان را اقتدار و ایستادگی عنوان کرد .حجت
االسالم والمسلمین «سنجری» با اشاره به سالروز آغاز

• •حاجی آباد
• •حضور مردم فریضه بود

دروگر -امام جمعه حاجی آباد در جمع نمازگزاران
گفت :آنچه در انتخابات مهم است حضور حداکثری
مردم بود که فریضه به حساب می آید.حجت االسالم
والمسلمین «مرتضایی نیا» در قسمت دیگری از
سخنانش به محورهای فرمایشات رهبری در چند
روز گذشته اشاره کرد و افزود :ایشان مواردی از جمله
این که برنده اصلی انتخابات ملت و نظام اسالمی
است ،رای مردم امانت است و باید حفظ شود ،لزوم
بی طرفی مسئوالن در امر انتخابات و عدم خدشه در
سالمت انتخابات را مطرح کردند.وی با اشاره به روز
جمعیت هم گفت :سفارش مقام معظم رهبری درباره
تکثیر نسل است ،خداوند متعال هم رزق و روزی را
می دهد و فرزند برکت می آورد.وی به آغاز محاصره
اقتصادی ایران از سوی آمریکا هم اشاره کرد وافزود:
در این ۳۸سال از تحریم ها ملت ایران ضرر نکرده و
به خودکفایی رسیده و دشمن متضرر شده است .وی
در ادامه به روز مقاومت و پایداری دزفول اشاره کرد
وگفت :دلیل این نام گذاری به خاطر بیان حماسه های
بی بدیل مردم دزفول در  8سال دفاع مقدس بود که
درس مقاومت دادند.

