حجت االسالم و المسلمین کیانی امام جمعه شهر ترکمانچای امروز جمعه 91خرداد ماه در جمع پرشور
نمازگزاران در محل مسجد جامع بیان کردند:سند 0202خیانت به فرهنگ ایرانی اسالمی کشور است.
امام جمعه شهر به حدیثی از امام علی(ع) اشاره کرده که حضرت امیر(ع) میفرمایند :خدا چهار چیز را
در چهار چیز مخفی کرده-9:رضای خود را در طاعتها  ،لذا هیچ طاعت را سبک نشمارید شاید رضای خدا در
آن باشد -0غضبش را در مرتکب شدن به گناهان  ،لذا هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید غضب خدا
در آن باشد -0استجابت را در دعاها  ،پس هیچ دعایی را به تاخیر نیاندازید -4دوستانش را در بین
بندگانش قرار داده لذا به هیچ بنده ای به چشم حقارت نگاه نکنید شاید از دوستان و اولیاء خدا باشد.
در ادامه خطبه حاج اقا کیانی امام جمعه شهر ترکمانچای به شب های قدر اشاره کرده و اذعان
داشتند:بایداز فرصت معنوی شبهای قدر استفاده کنیم و با حضور در مراسمات شبهای احیاء خودسازی
کنیم در ادامه بیان کردند که بنا به فرموده قران ؛ شب قدر شب مقدرات است تالش کنیم با توبه و
انابه به درگاه الهی عاقبت به خیری و رضایت ائمه اطهار برایمان مقدور شود.
حاج اقا کیانی در خطبه دوم حادثه تروریستی تهران را محکوم و به نکاتی در این مورد اشاره کرده و
فرمودند-9:این حادثه بیشتر یک اقدام تبلیغاتی از سوی داعش بود برای ایجاد رعب و وحشت...
-0باید روحیه انقالبی را تقویت کرده و هوشیاری خود را در حفظ امنیت کشور و مراکز حساس بیشتر
کنیم.
-0بنا به فرمایش مقام معظم رهبری  ،این ترقه بازی ها در اراده ملت هیچ تاثیری نمیگذارد.
-4نباید اجازه دهیم نیت شوم دشمن در راه اندازی جنگ نیابتی در ایران و اختالفات قومی و یا
قبیله ای و یا مذهبی  ،عملی شود و باید بیش از پیش اتحاد خود را حفظ کنیم.
در ادامه مطالبی در مورد سند 0202بیان کردند -9:بنا به فرمایش رهبری عزیز اجرای مخفیانه
سند0202مطلقا جایز نیست-0جمهوری اسالمی ایران با فرهنگ غنی و بسیار عمیق و منطقی اسالم
هیچ احتیاجی به فرهنگ غرب ندارد -0امضا و اجرای این سند نتیجه ای جز وابستگی و استحاله

فرهنگی ندارد و بر خالف استقالل ملی است-4این بار هم به برکت وجود ولی فقیه شجاع و اگاه
جلوی اجرای سند ننگین0202و خیانت به فرهنگ کشور گرفته خواهد شد
حاج اقا کیانی در آخر خطبه های خود به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان اشاره نموده
و فرمودند -9:جریان گفتمان انقالب در دانشگاه مستمر باشد -0دانشجویان باید در هر عرصه کار
جهادی بکنند.

