امام جمعه بندرترکمن :
آیت اهلل هامشی مىجة اجتماع و وحدت گروهها و احزاب گىناگىن نظام شد/ملت ایران درخدمت یک هدف تىده وآن
عزت وسرتلندی انقالب اسالمی است
امام جمعه بندرترکمن گفت :علیرغم جوسازی های دشمنان و خناسان انقالب با تدبیر پیام رهبری  ،خانواده آیت هللا هاشمی و
مسولین تمام نقشه های دشمنان نقش براب شد و مراسم تشییع آیت هللا هاشمی موجب اجتماع و وحدت گروهها و احزاب گوناگون
نظام شد.
به گزارش آوای ترکمن  ،حجت االسالم محمد صالح منصوری اظهار داشت :بعد از حادثه 11سپتامبر بیشترین کتابی که به
فروش رسید قرآن بود همچنانکه در پیام رهبری به جوانان غرب عده ای با تامل در کتاب وحی به توصیه رهبر انقالب در کتاب
آسمانی جستجو کردند و مسلمان شدند لذا خدا انسان را با تار خویش یعنی قرآن شکار و آشتی می دهد.
امام جمعه بندرترکمن با تسلیت رحلت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشاره به پیام زیبا و با تامل رهبری در این
خصوص افزود :خناسان زمان در سالهای اخیر با شدت در پی بهره برداری و سوء استفاده از جریانهای گوناگون و تفاوتهای
موجود بودند.
منصوری با اشاره به خدمات شایسته آیت هللا هاشمی رفسنجانی تصریح کرد :هاشمی سالها قبل و بعد از انقالب زحمات فراوانی
را برای انقالب کشید .
وی با اشاره به اشک تمساح شبکه های ماهواره ای و سلطنت طلب برای رحلت هاشمی ابراز داشت :شبکه های ماهواره ای و
فرصت طلب پس از شنیدن رحلت هاشمی اشک تمساح ریختند در صورتیکه تاکنون برعلیه ایشان کار کردند تا آنجا که حتی
برای رسیدن به منافع خود از مراسم تشییع رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با برنامه ریزی هایی قصد اغتشاش و توطئه
داشتند که با تیزبینی سربازان گمنام امام زمان خنثی شد.
امام جمعه محبوب بندرترکمن اذعان داشت :علیرغم جوسازی های دشمنان و خناسان انقالب با تدبیر پیام رهبری  ،خانواده آیت
هللا هاشمی و مسولین تمام نقشه های دشمنان نقش براب شد و مراسم تشییع وی موجب اجتماع و وحدت گروهها و احزاب
گوناگون نظام شد.
وی با اشاره به نان به نرخ روز خورانی که دین خود را به دنیا می فروشند بیان کرد :بیشترین ضربه ای که هاشمی خورد از
بعضی اصالح طلبان بود  ،از توهین های وارده به ایشان تا یقه چاکانی که دم از انقالب میزدند از جمله شیرین عبادی سروش
که اکنون سکوت کرده و نمی گویند آن زمان ما اشتباه کردیم.
حجت االسالم منصوری ادامه داد :در زمان اصالحات روزنامه های منتسب به آنان حتی مساله قتلهای زنجیره ای را نیز به آقای
هاشمی متصل کردند اینان چگون می خواهند جوابگو باشند؟!
خطیب جمعه بندرترکمن یادآور شد :دشمنان و معاندان نظام بدانند که ملت ایران با وجود احزابها و جریانهای گوناگون فکری
همواره در خدمت یک هدف بوده و آن عزت و سربلندی انقالب اسالمی است.

