امام جمعه بندرترکمن:
ابطال انتخابات کردستان عراق کوبیدن میخ دیگری به تابوت آمریکاست /عشق به امام حسین شیعه وسنی نمی شناسد

امام جمعه بندرترکمن گفت :استکبار جهانی و ایادی آن بدانند که کشورهای مسلمان همواره مانند دوست و برادر پشت یکدیکر
ایستاده اند تا در اتحاد و انسجام آنان خللی ایجاد نشود .
به گزارش آوای ترکمن  ،حجت االسالم محمد صالح منصوری در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه ضمن تسلیت سالروز
شهادت امام حسن مجتبی با اشاره به فضیلت زیارت حضرت اباعبدهللا الحسین خاصه در ابعین اظهار داشت:شور و اشتیاق
عاشقان برای حضور در مراسم اربعین حسینی دلهای خفته را بیدار می کند که این چه عشقی است که اینگونه عاشقان را در این
پیاده روی به وجد آورده است.
وی با اشاره اینکه چه خیری در این زیارت نهفته است افزود:پیاده روی اربعین را فراموش نکنید چرا که رسانه های جمعی
هیچگاه نمی توانند احساسات مردم را به تصویر کشند لذا تا زمانی که انسان خود با چشمانش آن لحظه ها و احساسات را نبیند
نمی تواند عشق به امام حسین را درک کند.
امام جمعه بندرترکمن با اشاره به اهدا 7هزار گوسفند از سوی جوان کویتی به مراسم اربعین اباعبدهللا تصریح کرد:عشق به امام
حسین شیعه و سنی نمی شناسد لذا پذیرایی از زوار امام حسین و اشتیاق وصف ناپذیر برای میزبانی از عاشقان اباعبدهللا حد و
مرز نمی شناسد.
حجت االسالم منصوری با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با دانش آموختگان دانشگاه افسری ارتش اذعان داشت:از برکت
انقالب،عزت نصیب ملت ایران شد،لذا ایستادگی آمریکا و استکبار جهانی در مقابل ایران همان قدرت و استقالل کشور است.
وی با اشاره به استعفای بارزانی و باطل شدن انتخابات کردستان عراق ادامه داد:استقامت و ایستادگی دولت عراق،اتحاد بین
ایران،ترکیه و عراق و قدرت ایران با تکیه بر تدبیر رهبر معظم انقالب و مستشاران نظامی موجب عقب نشینی قائله کردستان
عراق شد،لذا این پیروزی بزرگی برای دولت و ملت ایران وعراق است.
حجت االسالم منصوری باطل شدن انتخابات کردستان عراق را کوبیده شدن میخ دیگری به تابوت آمریکا دانست و
افزود:استکبار جهانی وایادی آن بدانند که کشورهای مسلمان همواره مانند دوست و برادر پشت یکدیکر ایستاده اند تا دراتحاد و
انسجام آنان خللی ایجاد نشود.
امام جمعه محبوب بندرترکمن با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی بیان کرد:حسین فهمیده شهیدی
بود که دنیا را متحول کرد.
وی همچنین با اشاره به تصویب الیحه ضد موشکی نمایندگان آمریکا در مجلس این کشور خاطرنشان کرد:این تحریم و سخنان
دولتمردان آمریکا به خوبی نشان داده که آمریکا و متحدانش به دنبال تغییر نظام درایران هستند.

