امام جمعه بندرترکمن:
دشمن چشم دیدن پیشرفت نظام اسالمی را ندارد/حضور خدام رضوی در بندرترکمن برکات خاصی را نصیب مردم کرد

امام جمعه بندرترکمن گفت :در پی پرتاب موشک علمی ماهواره بر سیمرغ در جهان جنجال آفرینی شدیدی از سوی دشمن را
شاهد بودیم به نحوی که این اقدام علمی ایران از سوی آنان نقض برجام لقب گرفت لذا امروز نظام اسالمی به مراتب قدرتمند تر
از مراحل اول انقالب است و دشمن چشم دیدن این پیشرفتهای بزرگ را ندارد .
به گزارش اوای ترکمن  ،حجت االسالم محمد صالح منصوری در خطبه های سیاسی عبادی جمعه با تبریک سالروز والدت
پربرکت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) اظهار داشت:حضور کاروان خدام رضوی در این شهر عیدی بزرگ و برکتی برای
مردم است.
امام جمعه بندرترکمن افزود:کاروان خدام رضوی با حضور در این شهر عطر دل انگیز حرم رضوی را پخش نموده و منطقه را
متبرک به نگاه امام رئوف نمودند.
وی تصریح کرد:حضور در حرم ائمه شریف ائمه معصومین آرامش خاصی را نصیب انسان می کند لذا همه عاشقان برای
خدمتگذاری در حرم رضوی لحظه شماری می کنند به نحوی که اکنون بیش از21هزار خادم در قالب قشرهای گوناگون مردمی
خادم حرم آن حضرت هستند.
حجت االسالم منصوری با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری دولت دوازدهم و توصیه های ارزشمند مقام معظم رهبری عنوان
کرد:توصیه های گهر بار رهبری حاوی پیامهای با ارزشی چون امانتداری مسولیت،رعایت اولویت ها در ریشه کنی فساد و فقر
و برقرای عدالت اجتماعی،استفاده از ظرفیتهای پراستعداد نظام،توجه به اتحاد و وحدت ملت بود.
وی ادامه داد:رفع مشکالت و شنیدن درد و دلهای مردم،قدر دانستن نیروهای انقالبی و ارزشی،غافل نشدن از دشمن در تعامالت
بین المللی و قوت در زمینه حفظ هویت انقالبی و اسالمی نیز بخش دیگری از توصیه های ارزشمند رهبری به دولت دوازدهم و
دولتمردان بود.
خطیب توانمند بندرترکمن با اشاره به دشمنی سرسختانه معاندان نظام اسالمی اذعان داشت:در پی پرتاب موشک علمی ماهواره
بر سیمرغ در جهان جنجال آفرینی شدیدی از سوی دشمن را شاهد بودیم به نحوی که این اقدام علمی ایران از سوی آنان نقض
برجام لقب گرفت لذا امروز نظام اسالمی به مراتب قدرتمند تر از مراحل اول انقالب است و دشمن چشم دیدن این پیشرفتهای
بزرگ را ندارد.
وی در ادامه با اشاره به توصیه های رهبری در خصوص حج به کارگزاران حج اعالم کرد:حج ظرفیت بزرگ اجتماعی است
که باید از آن استفاده کرد لذا در این ایام می توان پیام انقالب و امام را به گوش تمام ملتهای جهان برسانیم.
منصوری با اشاره به سرمایه گذاری عظیم دشمن در ایجاد تفرقه و اختالف بین شیعه و سنی خاطر نشان کرد:اختالف و تفرقه
مهمترین برنامه دشمن برای رسوخ در استوانه نظام است که باید به آن توجه ویژه نمود.
امام جمعه محبوب بندرترکمن با اشاره به جنایت بزرگ سال  49آل سعود در کشتار حجاج یادآور شد:امینت حجاج و عزت آنان
مهمترین مسله ای است که باید در موسم حج ابراهیمی رعایت شود.

