شنبه  23دی  ۲۵. 1396ربیع الثانی  .۱۴۳۹شماره ۲۶۲۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

7

گزارش نماز جمعه

در خطبه های نماز جمعه مطرح شد

هرتصمیمترامپدربارهتحریمها بهنفعایرانخواهدبود

امامان جمعه استان روز گذشته در خطبه های نماز
جمعه بار دیگر ضمن یاد آوری حوادث اخیر لزوم
هوشیاری در مقابل فتنه دشمنان را مورد تاکید قرار
دادند و اظهار کردند خواسته های مردم مبنی بر رفع
گرانی  ،بیکاری و  ...به حق است و مسئوالن باید برای
رفع و کاهش آن چاره اندیشی کنند .
آنانهمچنینبهموضوعتمدیدشدنویانشدنتحریم
ها اشاره کردند و اظهار کردند که هر تصمیمی ترامپ
بگیرد باز هم به نفع ایران خواهد بود.

• •دیهوک
• •ملت همیشه در صحنه
استاد  -امام جمعه دیهوک در خطبه های نماز ضمن

اشارهبهاغتشاشاتاخیردربرخینقاطکشوروحضور
گسترده و با بصیرت ملت ایران در محکوم کردن این
تحرکات گفت :برخی از مسئوالن با رفتار و اعمالی
که انجام می دهند بر این اغتشاشات دامن زده و می
خواهند نظام را ساقط کنند اما ملت بصیر ایران نمی
گذارند و همیشه در صحنه هستند و از آرمان های امام
انقالب و شهدا دفاع می کنند.
حجت االسالم والمسلمین «ایزدی» افزود :اعتراض
هایاخیربیشترمطالبهگریبودامابرخیبدخواهان
و گروه های ضد انقالب همچون گذشته به دنبال این
چنین مسائلی هستند و تحرکات مردمی را به سمت
و سویی که خود می خواستند کشاندند اما موفق
نشدند.
به گفته وی مسئوالن نظام باید مطالبات مردم و ضعف
ها را برطرف کنند و اگر این کار را انجام دهند دشمنان
هیچ گاه به اهدافشان نخواهند رسید.

• •مود
• •لزوم تقویت روحیه جهادی
خسروی  -امام جمعه مود در خطبه های نماز جمعه

یکی از منابع مدیریت درحوزه شخصی امیرالمومنین
(ع)را مدیریت تعلیم وآموزش بیان کرد وگفت :یکی
ازدستورات مهم اسالم برای جلوگیری از آسیب های
اجتماعی بحث آموزش است و خانواده ای که بعد
آموزش در آن مورد توجه باشد در مقابل بسیاری از
ناهنجاری های اجتماعی درامان خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین «فلسفی» به تشکیل
شورای انقالب به فرمان امام (ره)درسال 57اشاره
کرد و افزود :وقتی به علت موفقیت شورای انقالب
دراین مدت توجه می کنیم می توانیم یکی ازدالیل
آن را داشتن روحیه جهادی وانقالبی بیان کنیم و
اگرخواسته باشیم امروز هم برمشکالت فائق بیاییم
باید روحیه انقالبی وجهادی را تقویت کنیم.

• •طبس
• •یک فریضه دینی مهم
توسلی  -امام جمعه موقت طبس در جمع نمازگزاران

این شهر گفت :کمک به مردم و حل مشکالت آن ها از
فرایض دینی است.
حجت االسالم والمسلمین «زنجانی طبسی» افزود :
اسالم رفع نیاز و مشکالت و گرفتارى انسانها را یکى
از برنامههاى بنیادى و اساسى اعالم کرده و نه تنها به
اجر و پاداش دنیوى و اخروى اجراکنندگان این برنامه
حیاتى و انسانساز اشاره مىکند ،بلکه مسئولیت
هرکس را در حد توان خود تعیین کرده و چگونگى
برآوردن حاجات مردم را بیان مىکند .
وی ادامه داد  :آنچنانکه از دستورات رهبران دینى
ما استفاده مىشود ،گرهگشایى و رفع نیاز نیازمندان
و برادران دینى باید تبدیل به یک ارزش و یک فرهنگ

• •قهستان
• •خنثی شدن فتنه درکمتراز  8روز
رحیم زاده-امام جمعه قهستان در جمع نمازگزاران

عمومى شود  .وی گفت :اعالم تشکیل شورای انقالب
به خوبی نشان دهنده هوشمندی معمار کبیر انقالب
بود ،چون درست در زمانی این تصمیم گرفته شد
که حکومت پهلوی در آخرین نفس های خود همه
راهکارها را برای حفظ حکومت امتحان میکرد و
حامیان منطقهای و بین المللی نیز در این راه از هیچ
تالشی دریغ نداشتند.

این شهر با اشاره به بصیرت باالی مردم و خنثی شدن
توطئه دشمنان در فتنه اخیر گفت :خاموشی فتنه
 88حدود  8ماه طول کشید در حالی که فتنه امسال
در کمتر از  8روز با حضور پر رنگ مردم در صحنه
خنثیشد.
حجت االسالم والمسلمین «خزاعی» ابراز امیدواری
کرد :مسئوالن بیش از پیش حواس خود را جمع کرده
و نسبت به رفع گرفتاری مردم تالش کنند و با اقدامی
جهادی و انقالبی از طریق مجلس و قوه قضاییه برای
این کار گام بردارند .وی بر نظارت دولت بر عملکرد
بانک ها نسبت به دریافت سودهای باال و تحمیل فشار
اقتصادی بر مردم تاکید کرد.

• •نهبندان
• • 40سال دشمنی استکبار با ایران
مرندی  -خطیب نماز جمعه نهبندان بیان کرد 40 :

سال است استکبار جهانی با ملت ایران سر دشمنی
داردوتهاجمفرهنگی،فتنه 88وفتنه 96نمونههایی
از این دشمنی است .
حجت االسالم والمسلمین خزایی ادامه داد:رهبر،
مطالب و توصیه های الزم را مطرح می کنند ولی از
طرف بعضی افراد اجرایی نمی شود .
وی افزود :آگاهی مردم در فتنه  96نسبت به فتنه
88بیشتر شده بود چرا که در فتنه 88نزدیک به 7ماه
طول کشید که این آتش خاموش شود ولی در فتنه
96به هفته نکشید و مردم راه خود را از اغتشاشگران
جدا کردند .
به گفته وی خوبی و اعتدال ملت ایران در همه عرصه
ها برای استکبار جهانی ناخوشایند است و آن ها قبول
نمی کنند که ملت ایران الگویی برای دیگران شود .

• •شوسف
• •موقعیت شناسی امام خمینی (ره)
مقیمی – امام جمعه شوسف در جمع نمازگزاران این

شهر با اشاره به سالروز تشکیل شورای انقالب گفت:
امام راحل(ره) با موقعیت شناسی و دانش سیاسی
خود در زمانی که زمزمه های شکست رژیم پهلوی
شنیده می شد نیاز به تشکیل یک اتاق فکر برای
استقرار نظام اسالمی را ضروری دانست و به همین
دلیل یک ماه قبل از پیروزی کامل انقالب فرمان
شورای انقالب را صادر کرد.
حجت االسالم والمسلمین «نوری» با یاد آوری قرار داد
ننگین کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر افزود  :افرادی
درجوامعاسالمیبودهوهستندکهمطامعفردیخود
را به مصالح اسالم ترجیح می دهند و همین قرار داد
ننگینشروعیبرایفروشفلسطینومشکالتفعلی
این ملت رنج کشیده شد.

• •فردوس
• •دولت درباره گرانی ها پاسخ گو باشد
باکمال  -امام جمعه فردوس در خطبه های نماز جمعه

دولترابهتأمینرفاهمردمورفعتبعیضهاتوصیهکرد
وگفت  :مطالبات مردم درخصوص گرانی ها و بیکاری
به حق است ودولت باید دراین زمینه پاسخ گو باشد و
معضالت موجود را رفع کند.
حجتاالسالموالمسلمین«بابایی»درادامهسخنانش
عناد و دشمنی آمریکا را با جمهوری اسالمی ایران
متذکر شد و افزود :ما دردهه 50آن ها را از ایران بیرون
کردیم و دردهه  90نیز آن ها را از منطقه بیرون کرده
ایم درحالی که می خواستند درعراق و سوریه بمانند .
خطیب جمعه فردوس افزود  :از این پس نماز باران
در مصال قرائت می شود و در هفته های دیگر تکرار
خواهد شد و اگر شرایط فراهم باشد در بیابان هم برای
برگزاری نماز باران اقدام می شود.
وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) گفت :
دعای هیچ بنده ای مستجاب نمی شود مادامی که
درشکمش لقمه حرام باشد و دعا با لقمه حرام مثل

• •خضری دشت بیاض
• •عواقب تصمیم ترامپ
سدیدی-امامجمعهخضریدشتبیاضگفت:ترامپ

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه دیهوک  -عکس  :استاد

ساخت بنا بر روی آب است .

• •سرایان
• •اهداف تهدید ها
موسوی  -امام جمعه موقت سرایان در جمع نماز

گزاران با تاکید بر این که تمام فتنه ها  ،تهدید و تحریم
های دشمن با هدف خاموش کردن نور حقانیت
دین در چهره مسلمانان طراحی شده است گفت:
همه توطئه های دشمنان برای مبتال کردن انقالب
به مرض پوکی استخوان و از هم پاشیدگی درونی
طراحی شده است .
حجت االسالم والمسلمین «بنی اسدی» افزود:تاریخ
انقالباسالمیدرسبزرگیبرایهمهمسئوالننظام
است و باید بدانند که در هر منصب و مقامی که قرار
دارند خادم مردم هستند.

• •آرین شهر
• •مسئوالن مشکالت را جدی بگیرند
سالخورده  -امام جمعه آرین شهردرخطبه های نماز

جمعه گفت :هر زمان که کشور ما یک موفقیت بزرگ
به دست می آورد دشمنان درصدد ایجاد فتنه ای
جدید بر می آیند  ،به عنوان نمونه پس از این که نظام
اسالمی بساط داعش را در سوریه وعراق درهم پیچید
این دفعه به بهانه گرانی و بیکاری درکشور دست به
ایجادفتنهزدندتابلکهبتوانندبهنظاماسالمیماضربه
بزنند غافل از این که ملت بزرگ و بصیر ایران با داشتن
رهبری آگاه و دشمن شناس  ،هر بار توطئه آن ها را
نقش برآب می کند.
حجت االسالم والمسلمین «فرح بخش» خاطرنشان
کرد :دشمنان ایران از جمله آمریکا و اسرائیل بارها
گفته اند درصدد هستند تا جنگ را به داخل ایران
بکشانند تا شاید بتوانند از این طریق پایه های نظام
را سست کنند .
به گفته وی مسئوالن نظام باید مشکالت کشور را
جدی بگیرند و بتوانند با پیاده کردن اقتصاد مقاومتی
و رونق اقتصاد و اشتغال جوانان دشمنان را روز به روز
مایوس تر کنند.

• •آیسک
• •مردم پای نظام ایستاده اند
عرب نجات -امام جمعه آیسک هم در جمع نماز

گزاراناین شهربابیاناینکهمردمبابصیرتماباهمه
مشکالتیکه وجودداردپاینظاموانقالبایستادهاند

افزود :اگر مشکلی یا نقصی در جایی از کشور وجود
دارد مردم آن را به پای نظام نمی گذارند.
حجت االسالم والمسلمین «عرب» افزود :در حوادث
اخیر دشمنان میلیاردها دالر خرج کردند و فکر می
کردندکارنظامتمام میشودامابصیرتوحضورمردم
این فتنه را هم در نطفه خفه کرد.
وی در ادامه با بیان این که دشمن همیشه دشمنی و
برای از بین بردن نظام اسالمی تالش می کند و نباید
از مکر او غافل شویم  ،افزود :باید در برابر دشمن همه
در کنار هم بایستیم .

• •ارسک
• •مردم با بصیرت
رحیمیان–امامجمعهارسکدرخطبههاینمازجمعه

با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت  :در فتنه اخیر که
دشمن با برنامه ریزی در همه شهرها قصد اغتشاش
و ضربه زدن به نظام و انقالب و حتی براندازی نظام
را داشت مردم با بصیرت و آگاهی بالفاصله در صحنه
حضور یافتند و فتنه های دشمن را خنثی و او را مایوس
کردند.
حجتاالسالموالمسلمین«استاد»درادامهسخنانش
از مسئوالن ارسک و مدیران ادارات و شوراهای
اسالمیخواستتاعملکردخودرادرخصوصاقتصاد
مقاومتی حداکثر تا یک ماه دیگر به مردم ارائه کنند و
پاسخ گوی سواالت آنان باشند .

• •حاجی آباد
• •لزوم آشنایی جوانان با دستاورد های
انقالب
دروگر – امام جمعه حاجی آباد در خطبه های نماز

جمعه فرار شاه در  ۲۶دی  ۵۷را یاد آور شد وگفت:
بایدخانوادههاجوانهارابادستاوردهایانقالبآشنا
کنندوبگویندچهانقالببزرگیرخدادهاستوقبلاز
انقالب کجا بودیم و امروز کجا هستیم .
حجت االسالم والمسلمین «مرتضایی نیا» در ادامه
سخنانش بی تفاوتی سیاسی  ،خودباختگی  ،راحت
طلبی  ،تجمل گرایی  ،سیاست زدگی  ،قدرت طلبی
 ،خوش بینی و خوش خیالی در برابر دشمنان را از
عوامل فتنه ها دانست.
وی به شکست نکبت بار و انزوای بین المللی آمریکا در
شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد وگفت :آمریکا
ازاینشکستدرسبگیردزیراکشورهابیدارشدهاند.

درموردبرجامهرتصمیمیکهبگیردبهنفعملتایران
تمام خواهد شد زیرا اگر خروج از برجام را انتخاب کند
قطعا بر رسوایی و انزوای بین المللی آمریکا خواهد
افزود و جمهوری اسالمی هم تصمیم قاطع و شکننده
ای را که گرفته است آشکار خواهد کرد  .اگر هم تمدید
را امضا کند جریان برجام هم چنان روال طبیعی خود
را دنبال می کند و این ترامپ است که پس از یک سال
شاخوشانهکشیدنبازدچارانزوایبیشترخواهدشد.
حجت االسالم والمسلمین یعقوبی افزود :دشمنی
دشمنان حقیقت دارد و عده ای که تصور می کنند این
دشمنی ها وجود ندارد به چشم خود دست دشمن را
درفتنهمشاهدهکردندچراکهنوکپیکانفتنهمتوجه
ملت واسالم بود .

• •قاین
• •نقش ارزنده آیت ا ...هاشمی در انتخاب
رهبر
حقانی – امام جمعه قاین در خطبه های نماز جمعه

این شهر به سالگرد رحلت رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام اشاره کرد و گفت  :مرحوم آیت ا...
«هاشمی رفسنجانی» نقش ارزنده ای در انتخاب
مقام عظمای والیت به رهبری انقالب داشت  .حجت
االسالم والمسلمین «رحمانی» در ادامه سخنانش به
اغتشاشات اخیر در کشور اشاره کرد و افزود :حساب
آن هایی که به گرانی ها  ،تورم  ،و بیکاری اعتراض
داشتند از حساب اغتشاشگران جداست.
وی با انتقاد از این که دو ماه است که آموزش و پرورش
شهرستان با سرپرست اداره می شود گفت :روشی که
برخی مدیران کل به کار گرفته اند یعنی هم می برند و
هم می دوزند و با مراجعه به دفتر نماینده و امام جمعه
ما را در مقابل کار انجام شده قرار می دهند  ،مغلطه
کاری است .

• •زهان
• •قدر ملت را بدانیم

امام جمعه زهان نیز به تبیین فتنه هفته های گذشته
پرداخت وگفت :این فتنه دارای سه ضلع بود که در یک
ضلع آن مستکبرانی مانند آمریکا  ،رژیم صهیونیستی
و انگلیس قرار داشتند که طراح این توطئه بودند و در
ضلع دوم آن عربستان بود.
حجت االسالم والمسلمین «محمدی» افزود :تا ملت
فهیم در صحنه باشند آمریکا و اذنابش هیچ غلطی
نمیتوانندبکنند.

امام جمعه موقت بیرجند:

خوش گمانی به
دشمن حماقت است

کاظم حیدری – خوش گمانی به حرف های دشمن و
گمان بد داشتن به سخنان دوستان حماقت است.
امام جمعه موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های
نماز جمعه به حوادث روزهای اخیر اشاره کرد و گفت:
این حوادث از سویی مایه تاسف است چرا که مردم با
مشکالت اقتصادی از جمله گرانی  ،رکود و  ...رو به رو
هستند و به خیابان ها آمدند و از مسئوالن خواستند
تا به مطالباتشان رسیدگی کنند و از سویی هم مایه
خوشحالی است چرا که ملت ایران توانستند با
هوشیاری کامل آتش فتنه را خاموش کرده و نگذارند
که بیش از این شعله ور شود.
حجت االسالم والمسلمین «مختاری» خوش گمانی
به حرف های دشمن و بدگمانی به دوستان را حماقت
دانست و متذکر شد :نباید حرف های باطل دشمنان
را باور کنیم و به آن چه که والیت فقیه می گوید بدبین
باشیم بلکه باید این را مد نظر داشته باشیم که دشمن
در راه براندازی نظام از هیچ دروغی دریغ نخواهد کرد
پس باید ابتدا حق را در زبان دوستان خود جست و جو
کنیم و به دنبال حق در شبکه های تلگرامی و فضای
مجازی نباشیم.
امام جمعه موقت بیرجند تاکید کرد  :ملت بدانند هر
چند که آتش فتنه خاموش شده اما باید هوشیار بود
چرا که دشمن از دشمنی دست برنمی دارد و همواره
به فکر فتنه ای دیگر است و این موضوع هم جدی
است  .وی ادامه داد :امروز در آستانه  40سالگی
انقالب اسالمی ایران قرارداریم و باید در این برهه
از زمان تمام مسائل انقالب را بررسی کرده و بدانیم
که راه ماندن در این انقالب آگاهی مردم است چرا
که دشمن از رویارویی با مردم آگاه و بیدار می ترسد.
امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر این که دشمن
تمام همت و تالش خود را بر ایجاد فشار اقتصادی
بر ملت ایران متمرکز کرده تا از این طریق بتواند
ملت را به خیابان ها کشانده و فتنه ای دیگر ایجاد
کند  ،مطالبات مردم را به دو دسته تقسیم کرد و
افزود  :دسته اول به حق هستند و کسانی هستند
که مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارند و باید دولت
مردان نیز به آن رسیدگی کنند چرا که بخش زیادی
از این مشکالت هم قابل حل است .
وی اضافه کرد :دسته دیگری هم در بین مردم هستند
که مطالبات نا حقی دارند که این افراد نیز به چند
گروه تقسیم می شوند و اولین گروه این افراد کسانی
هستندکهبااصلاسالممخالفهستندومیخواهند
حکومت ایران اسالمی نباشد و گروه دیگری از این
افراد نیز اسالم را می خواهند اما انقالب را نه و از ابتدا
نیز با انقالب مشکل داشتند .وی همچنین ادامه داد:
گروه دیگری در این بین با انقالبی بودن افراد و برخی
نیز با اصل والیت فقیه مشکل دارند.

