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سفارت ایران
ادعای لوی درستیز در مورد حمایت از طالبان را رد کرد

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل، ادعاي اخير لوي درستيز جمهوري اسالمي افغانستان در گفتگو 
با یكي از رسانه هاي خارجي مبني بر کمك تسليحاتي به طالبان در غرب افغانستان را تكذیب نموده و آن 

را عاري از هر گونه واقعيت دانست.
دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در کابل می گوید که سياست اصولی و هميشگی جمهوری اسالمی ایران، 
حمایت از صلح، ثبات و امنيت در کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی افغانستان بوده و در همين راستا 
تعامالت مشترکي را با حكومت وحدت ملي در زمينه مقابله با تهدیدات مشترك به ویژه در مرزهاي دو 

کشور به عنوان مرزهاي دوستي و مودت در دستور کار دارد.
لوی درستيز وزارت دفاع ملی چندی قبل در یك مصاحبه، ایران را متهم کرده بود که به طالبان در غرب 

افغانستان کمك تسليحاتی می کند؛ اما وی سندی در این راستا ارائه نكرده است.

یادداشتسرمقاله

به گزارش رسانه ها، نيروهای امریكایی روز 
سه شنبه اوراق تبليغاتی را از هوا در بخش های 
از ولسوالی بگرام پروان پرتاب کرده که در آن، 
تصویر شيری که به دنبال سگ سفيد که کلمه 

طيبه روی آن دیده می شود، روان می باشد.
ریيس  حنفی  جاوید  احمد  نوشت:  صنا 
شورای علمای پروان این کار نيروهای خارجی 
در  آشكار  توهين  و  مسلمانان  با  دشمنی  را 
برابر دین مبين اسالم دانسته و از حكومت می 
خواهد تا این موضوع را به گونه جدی بررسی 

کند.
آن  گوید:  می  قاطع  حمایت  مأموریت  اما 
اوراق  آن  ناآگاهانه درج  به صورت  محتویات 
تبليغاتی شده است که بار دیگر تكرار نخواهد 

شد.
عمليات های  فرمانده  لندر،  جمس  جنرال 
در  افغانستان  در  خارجی  نيروهای  خاص 
اعالميه ای، از وقوع این حادثه، به گفتۀ خودش 
»صادقانه« معذرت خواسته و تأکيد کرده است: 
آنها به دین اسالم و شرکای مسلمانان شان در 

سراسر جهان »احترام« قایل هستند.
قبول  قابل  اشتباه  »چنين  است:  گفته  او 
روش های  بررسی  حال  در  من  نمی باشد. 
و  هستم  حادثه  این  علت  دریافت  برای  مان 
این قضيه را مسؤول خواهم شمرد.  مسؤولين 
افغانستان  آینده  به  قاطع  حمایت  ماموریت 
این  وقوع  از  دیگر  بار  یك  من  و  بوده  متعهد 

اشتباه پوزش می طلبم«.
وسيله  به  افغانستان  که  شود  می  سال   17
حضور چهل و چند قدرت غربی محاصره شده 
و اسم این محاصره رندانه نيز کمك به دولت و 

ملت افغانستان گذاشته شده است.
ادعاهای  رغم  بر  سال،   17 این  طول  در 
ایاالت  به رهبری  رنگارنگ دولت های غربی 
متحده امریكا، انواع و اقسام فشارها و اهانت و 
تحقيرها از سوی نيروهای نظامی غربی متوجه 
مردم افغانستان شده است؛ کشتار مردم بی گناه 
والیات  در  امریكایی  نظامی  نيروهای  بوسيله 
مختلف این کشور، ...         ادامه در صفحه 2

امور  در  ملل  سازمان  گزارشگر  لی؛  یانگی 
از آنگ سانگ  )برمه(،  ميانمار  حقوق بشر در 
بر  را  کشور  این  رهبری  عمل  در  که  سوچی 
عهده دارد، انتقاد کرده و گفته است که او باید 

از اقليت مسلمانان روهينگيا حمایت کند.
آوا،  خبرگزاری  مانيتورینگ  گزارش  به 
روز   1۰ طول  در  که  گوید  می  ملل  سازمان 
گذشته ۸7 هزار نفر از مسلمانان روهينگيا که 
از کشور  به آتش کشيده شده،  خانه های شان 

گریخته و به بنگالدش فرار کرده اند.
خانم  دشوار  موقعيت  که  گفته  لی  خانم 
سوچی را درك می کند؛ اما در عين حال تاکيد 
کرده که او خشونت ها عليه اقليت روهينگيا را 

»محكوم« نكرده است.
خانم لی گفته سخت است که بتوان ادعای 
مسلمانان  اینكه  بر  مبنی  را  ميانمار  نظاميان 
روهينگيا خود خانه های خود را آتش زده اند، 

باور کرد.
پيشتر یك هيأت تحقيق بين المللی از دولت 
عليه  که  را  محدودیت  هایی  خواست  ميانمار 
اقليت مسلمان راخين در آن کشور وضع کرده 

است، لغو کند.
زخم ميانمار اما عميق تر از آن است که با 
موضع گيری های خنثی و بی اثر سازمان بی 
مصرفی به نام ملل متحد زیر نام دروغ بزرگی 

به نام حقوق بشر، التيام یابد.
هم  الما  داالیی  و  سوچی  سانگ  آنگ 
به  غرب  بازی  شب  خيمه  های  عروسك 
رهبری امریكا برای کاهش سلطه و نفوذ چين 
از  که  نيستند  مأمور  آنها  هستند.  ميانمار  در 
حقوق انسانی مسلمانان مظلوم ميانمار حمایت 
کنند؛ اقليتی بزرگ که هنوز حتی به عنوان یك 
شهروند عادی هم در دموکراسی امریكایی به 
مدارای  آنگ سانگ سوچی و مذهب  رهبری 

داالیی الما پذیرفته نشده اند.
ارتش جنایتكار ميانمار که نفوذ گسترده ای 
بر حكومت آن کشور دارد و از حمایت همه 

جانبه چين برخوردار است، ...
ادامه در صفحه 2

اهانت به اسالم در یک کشور 
اسالمی!

شکست دیرالزور؛ شمارش معکوس 
برای پایان داعش
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دبیرکل حزب اسالمی تبیان:

دست استکبار جهانی به سرکردگی امریکا آشکارا در کشتار مسلمانان میانمار دخیل است
در صفحه 3 باید مسلمانان جلو َسُبعَیت بیشتر بودائیان افراطی را بگیرند

 

و  سوریه  ارتش  نيروهای 
سال،  سه  از  پس  همپيمانانشان 
دست  به  دیرالزور  شهر  محاصره 

داعش را شكستند.
متحد  گروه های  و  سوریه  ارتش 
آن، از جمله حزب اهلل لبنان در نبرد با 
نيروهای داعش در دیرالزور در شرق 
وسيعی  و  سریع  پيشرفت های  کشور 

داشته اند.
دیرالزور در 12۰ کيلومتری جنوب 
داعش  قدرت  مرکز  رقه؛  شهر  شرق 

واقع است.
آخرین  جمله  از  دیرالزور  والیت 
داعش  گروه  که  است  سوریه  مناطق 

در آن حضور گسترده دارد.
دی  استفان  دیگر،  خبری  در 
و  ملل  سازمان  نماینده  ميستورا؛ 
به  سوریه  امور  در  عرب  اتحادیه 
گروه های مخالف بشار اسد گفته که 
باشند و توجه کنند که  باید واقع بين 
پيروز  اسد  حكومت  عليه  جنگ  در 
نشده اند. او در عين حال تأکيد کرده 
که دولت هم نمی تواند اعالم پيروزی 
قریب  شكست  او،  گفته  به  کند. 
به  دیرالزور  و  رقه  در  داعش  الوقوع 
این معناست که لحظه سرنوشت ساز 
و  شده  نزدیك  سوریه  بحران  در 
فرصت برقراری صلح واقعی نباید از 

دست برود.
ناظران مسایل منطقه می گویند که 
پيروزی  ادامه  در  دیرالزور  شكست 
اخير  یكسال  از  کمتر  بزرگ  های 
متعهد  پيمانان  هم  و  ارتش  نيروهای 
سوریه و محور مقاومت، قابل ارزیابی 
دیرالزور،  سد  که  آنجایی  از  و  است 
سنگين،  محاصره  سال  سه  از  پس 
شكسته می شود، این رویداد نشانگر 
دولت  کتمان  قابل  غير  گيری  قدرت 

دمشق و متحدان سوریه در نبردی بی 
امان عليه تروریزم می باشد؛ حتی اگر 
با  ميستورا  دی  استفان  مانند  کسانی 
موضع گيری های دوگانه و ریاکارانه 
رسميت  به  را  ها  پيروزی  این  شان، 

نشناسند.
به رسميت نشناختن پيروزی دولت 
سوریه و محور مقاومت در سوریه اما 
بدان معنا نيست که محور سازمان ها 
و کشورهای ضد سوری، به شكست 
سنگين تروریست های مورد حمایت 

خود، به تلخی اذعان نكنند.
بزرگی  پيروزی  دیرالزور،  شكست 
حلقه  رویداد،  این  وقوع  با  است. 
بيشتر  سوریه،  در  داعش  محاصره 
شد.  تر  تنگ  دیگری،  زمان  هر  از 
اکنون این فقط رقه است که به عنوان 
پایتخت مرکزی داعش، پایگاه اصلی 
به  تروریستی  این  گروه  این  قدرت 

حساب می آید.
معكوس  شمارش  حال،  این  با 
آغاز  سوریه،  در  داعش  پایان  برای 
شده است و این اتفاق در حالی رخ 
داعش  پرونده  پيشتر،  که  دهد  می 
شد  پيچيده  درهم  لبنان،  و  عراق  در 
آماده  ميانه،  خاور  ترتيب،  این  به  و 
روزهای روشنی می شود که پس از 
عنوان  به  ستم،  و  سياهی  سال  شش 
منطقه ای عاری از داعش، به جریان 
عادی زندگی پویا و سيال بازخواهد 

گشت.
بدیهی است که کسی در این ميان، 
از دولت سوریه و محور قدرت های 
پایمردی،  خاطر  به  دمشق،  حامی 
شان  بدیل  بی  مقاومت  و  ایستادگی 
در برابر تروریزم بين المللی، تمجيد 
نخواهد کرد. عليرغم این موضوع اما 
پيروزی بر تروریزم تكفيری در عراق، 
سوریه و لبنان، مرهون مقاومت جانانه 

ایثارگرانه سربازان  های  و جانفشانی 
های  قدرت  و  مقاومت  کف  به  سر 
ضد تروریستی در منطقه است و این 
آگاه  های  ذهن  برای  روشن  الگویی 
و بيدار در سراسر جهان خواهد بود 
اجمالی  و  کوتاه  مقایسه  یك  در  تا 
مبارزه  مدعی  کسانی  چه  که  دریابند 
واقعا  کسانی  چه  و  اند  تروریزم  با 
می  پيروز  و  جنگند  می  تروریزم  با 

شوند.
با  که  است  این  نااميدکننده  نكته 
زوال خالفت  به  رو  وضعيت  وجود 
و  لبنان  عراق،  در  داعش  انحرافی 
سوریه، شرایط در افغانستان اما هرگز 

مطلوب نيست.
داعش،  های  های  تروریست 
دو  از  ميانه،  خاور  در  شكست  با 
استقرار  حال  در  تاکنون  پيش  سال 
به  خود  های  پایگاه  استحكام  و 

افغانستان هستند.
است  این  برانگيز  پرسش  موضوع 
که این اتفاق، عليرغم حضور سنگين 
قدرت های بيگانه و نظاميان خارجی 
ناتو صورت می  امریكا و  به رهبری 
گيرد و همين امر، پرسش ها و نگرانی 
خصوص  در  را  ای  گسترده  های 
آینده امنيت افغانستان با جوالن های 
های  تروریست  مهار  بی  و  لگام  بی 
تكفيری در کشور ما برانگيخته است.

تفاوت وضعيت افغانستان با عراق، 
که  است  این  در  سوریه  و  لبنان 
کشورهای یادشده »متحد استراتژیك« 
تروریزم  با  نبرد  در  و  نبودند  امریكا 
پيروز  داعش،  رهبری  به  تكفيری 
شدند یا در حال پيروزی قاطع نهایی 
پيوند  امریكا  با  افغانستان  اما  اند؛ 
دليل،  همين  به  و  دارد  استراتژیك 
آن  بر  و  بجنگد  داعش  با  تواند  نمی 

پيروز شود!

شکست دیرالزور؛ شمارش معکوس برای پایان داعش
تحلیل

فاجعه انسانی در میانمار؛ 
حکام عربستان؛ امام حرم چه 

پاسخی به مسلمانان دارد؟!
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رئیس شورای علمای غرب 
کشور از حکومت به طور غیر 

مستقیم خواست با جریان 
ضاله ی وهابیت مقابله کند

غدیر؛ سرفصل عزت،
اقتدار و نقطه وصل مسلمانان 

است
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نقش همسایگان در امنیت 
افغانستان
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دیگر  تكرار  فرط  از   / اول  از صفحه  ادامه 
شده؛  تبدیل  معمولی  و  عادی  حادثه  یك  به 
غير  عمل  این  ارتكاب  اوایل  در  چنانچه 
الاقل  امریكایی  های  جنرال  سوی  از  انسانی، 
می  خالی صورت  و  عذرخواهی خشك  یك 
گرفت؛ اما در اثر تكرار بمباران خانه و کاشانه 
شدن  زخمی  و  کشته  و  ملكی  گناه  بی  افراد 
دهها و بلكه صدها تن، دیگر ابهت و قباحت 
ها  امریكایی  چشم  در  انسانی  غير  عمل  این 
در شرائط  اهميت شد؛ چنانكه  بی  و  کمرنگ 
کنونی به راحتی و آسانی آب خوردن، مناطق 
از  تعدادی  و  کنند  می  بمباران  را  مسكونی 
می  و خون  خاك  به  را  ما  گناه  بی  هموطنان 
کسی  از  هم  عذرخواهی  گونه  هيچ  و  کشند 

نمی کنند.
امریكایی،  خصوص  به  خارجی  نيروهای 
فراتر  و حدود خویش  از حد  را  پا  نيز  اخيرا 
گذاشته و در کنار کشتار و ترور افراد بی گناه 
و  شخصيت  کشتار  و  ترور  به  افغانستان،  در 
اسالمی  کشور  این  مردم  اعتقادات  و  باورها 
نيز  ادعا  این  بر  دليل  اند و  نيز همت گماشته 
در  نيروها  این  بی شرمانه  و  وقيحانه  عملكرد 
برخی از ولسوالی ها در والیت پروان است که 

در خبر باال بازتاب داده شده است.
وقيح  و  یافتن  جرئت  در  رسد  می  نظر  به 
مقدسات  به  نسبت  امریكایی  نيروهای  شدن 
همه  از  بيشتر  عامل  دو  افغان،  مسلمانان 
ها  امریكایی  اینكه  یك  است؛  تر  تاثيرگذار 
کرده  فرض  خویش  طلق  ملك  را  افغانستان 
اند و خيال می کنند هر گونه که بخواهند می 
توانند با این کشور و مردم آن برخورد داشته 
باشند؛ برای همين هم راحت مناطق مسكونی 
و  پير  و  کودك  و  زن  و  کنند  می  بمباران  را 
گلی  های  خانه  و  کشند  می  را  افغانها  جوان 

آنان را با خاك یكسان می کنند.
علت  به  بازگشت  واقع  در  که  دوم  عامل 
نخست دارد، انفعال و ضعف مفرط دولت به 
خصوص حكومت افغانستان در برابر امریكایی 
برابر  در  آنها  مسئوالنه  غير  و عملكردهای  ها 

افغانستان و دولت و مردم آن است.
خاصی  چاالکی  و  شگرد  با  ها  امریكایی 
اند  آورده  به وجود  افغانستان  در  را  سيستمی 
این  در  عملكردی  هر  به  سيستم  آن  طبق  که 
کشور مجازند و کسی نيست تا آنها را نسبت 
به عملكرد شان بازخواست و مواخذه کند. در 
قابل توجهی و صد  ميزان غير  به  این سيستم 
البته در راستای منافع استعماری ایاالت متحده 
افغانستان کمك می  به دولت و مردم  امریكا، 
شود؛ مثاًل جاده ای قيرریزی می شود و پل و 
پول  مقدار  یا یك  و  می شود  پلچكی ساخته 
اما  گردد؛  می  اهدا  افغانستان  دولت  به  نقد 
امریكایی  مقامات  افغانستان  دولت  عوض  در 
در  شان  استعماری  اهداف  به  رسيدن  در  را 
منطقه کمك کنند؛ نسبت به عملكرد نيروهای 
امریكایی در ترور و کشتار مردمش، یا سكوت 

کند و یا اینكه موضع زیاد تندی اتخاذ نكند.
این  غنی  معادن  چپاول  و  غارت  به  نسبت 
کشور به خصوص یورانيم با کيفيت افغانستان 
از  الزمی  واکنش  امریكایی،  نيروهای  توسط 
خود نشان ندهد و از همه بدتر در برابر تجهيز 
و تقویت داعش به وسيله جنرال های امریكایی 
در چهار گوشه افغانستان، سكوت محض کند 
و از بزرگنمایی فعاليت های ضد بشری داعش 

در افغانستان، شدیداً بپرهيزد.
اسفناك  و  بدتر  ها  گزینه  این  همه  از  اما 
دولتمردان  از  امریكایی  مقامات  توقع  این  تر، 
افغان است که به توهين و هتك حرمت هایی 
آن  نظامی  نيروهای  سوی  از  گاهی  از  هر  که 
کشور عليه باورها و مقدسات دینی مسلمانان 
حساسيت  گيرد،  می  صورت  افغانستان  در 
خاص و الزمی از خود بروز ندهند و بگذارند 
را  شان  کار خود  »سيا«  مخوف  سازمانهای  تا 
بكنند و به اهداف تعریف شده نسبت به مردم 

افغانستان دست پيدا کنند.
ها  امریكایی  رسد  می  نظر  به  تاسف  با 
موفق  کنون  تا  ما  دولتمردان  از  شان  توقع  در 
بوده اند؛ و گر نه در طول 17 سال تمام مردم 
افغانستان، شاهد این همه جوالن دهی و ميدان 
داری نيروهای امریكایی در ستم کردن نسبت 
آنان  انسانی  حقوق  کردن  پایمال  و  افغانها  به 

نمی بود.

اهانت به اسالم در یک کشور 
اسالمی!

ادامه از صفحه اول / عامل اصلی فاجعه های 
سایه  در  که  است  ای  دهنده  تكان  انسانی  ضد 
سكوت مهره های بی مصرفی چون سوچی و 
داالیی الما عليه مسلمانان آن کشور مرتكب می 
شوند. در ميانمار چه می گذرد؟ این سؤال بارها 
تكرار شده و بارها نيز بودایی های تندرو با انواع 
کمك  به  گرم  و  سرد  ساز،  دست  های  سالح 
ارتش ميانمار و در ميان چشمان نظاره گر و بی 
تفاوت جامعه به اصطالح حقوق بشری غربی، 
با خون و خشونت و خشم به آن پاسخ داده اند.
آنكه  وجود  با  دارد  جریان  ميانمار  در  آنچه 
و  بشری  تاریخ  فجایع  ترین  بدیل  بی  از  یكی 
نژادی  تصفيه  و  یافته  سازمان  کشی  نسل  یك 
های  قدرت  دخالت  دولتی  قدرت  پشتوانه  با 
مسلمانان  عليه  امریكا  و  چين  مانند  خارجی 
مظلوم بومی ميانمار است؛ اما همچنان از سوی 
سازمان  و  بشری  حقوق  جامعه  متمدن،  دنيای 
های به اصطالح مدافع ارزش های دموکراتيك 
و مدنی نادیده گرفته شده و با سكوت مبهم و 

معناداری دنبال می شود.
حال  در  دهد  می  رخ  ميانمار  در  آنچه 
و  اسالمی  های  سرزمين  از  هيچيك  در  حاضر 
غيراسالمی روی نمی دهد؛ اما سؤال این است 
که سازمان های حقوق بشری و طرفدار حقوق 
انسان ها، تمام توان و توجه خود را معطوف به 
کدام سو کرده اند که از درد و رنج فجایع جاری 

در ميانمار بی خبر هستند؟!
سوی  از  امروزه  که  آنگونه  ميانمار،  فاجعه 
برخی دستگاه های شایعه ساز وابسته به سازمان 
های خاص عنوان می شود یك فاجعه برساخته 
در  آنچه  از  عمومی  افكار  انحراف  هدف  به 

سوریه و جاهای دیگر می گذرد نيست.
امروزه  که  دنيایی  در  شود  می  مگر  اساسا 
از چشم تكنولوژی های فوق  در آن هيچ چيز 
پيشرفته صوتی و تصویری به کمك غول های 
به  ماند سناریویی  نمی  پنهان  ای،  بزرگ رسانه 
بزرگی ميانمار ساخت و شماری از همه جا بی 

خبر را نيز به دنبال خویش کشاند؟!
ميانمار، تلخ ترین و تكان دهنده ترین واقعيت 
و لكه ننگی بر دامان حقوق بشر کذایی غربی و 
مذهب متظاهر به مدارا و مسامحه بودیسم است. 
این  آنچه  از  منتشر شده  های  فلم  و  ها  عكس 
روزها در ميانمار بر سر مردان و زنان و کودکان 
بی دفاع و بی گناه مسلمان می آید نشان می دهد 
جامعه  سكوت  و  کجاست  تا  فاجعه  عمق  که 
حقوق بشری تا چه حد تلخ و گزنده و ننگين 
آنچه  درباره  بشری  جامعه  است.  بار  خفت  و 
این روزها در ميانمار می گذرد شاهد سوزانده 
شدن کودکان بی گناه مسلمان، تجاوزهای دسته 
جمعی به زنان مؤمنه و پاکدامن و توسل به شيوه 
های ابتكاری شكنجه و کشتار مسلمانان است؛ 
هيچ  حتا  فجایع،  این  از  هيچيك  که  شگفتا  اما 
تكان کوچكی هم به وجدان های خوابيده انسان 

های به اصطالح متمدن نمی دهد.
جامعه متمدن در حالی در برابر جنایت های 
جاری در ميانمار سكوت پيشه کرده، که در آن 
سوی دیگر، با تزریق مقادیر سرسام آوری پول 
و امكانات و اسلحه عامل اساسی کشتار و بی 
گسترش  و  تعميق  و  جنگ  تشدید  و  خانمانی 

دامنه های بحران در خاورميانه شده اند.
جامعه متمدن،  در حالی در برابر جنایت های 
نظاره  تفاوت  بی  نگاه های  با  ميانمار  در  جاری 
گر اوضاع است که امروز برای براندازی دولت 
در  دار  ریشه  و  باثبات  و  مشروع  و  ملی  های 
های  گروه  به  است  اسالمی، حاضر  کشورهای 
القاعده و  به  تروریستی وهابی و سلفی وابسته 
را  آنها  و  بدهد  اسلحه  و  پول  نيز  و...  داعش 
آدم  و  ترور  و  کشتار  به  تا  ببخشد  مشروعيت 
مردم  برابر  در  جنایت  و  گذاری  بمب  و  کشی 
دیروز  تا  که  تروریست هایی  همان  کنند؛  اقدام 
افغانستان، دشمن درجه یك جهان  در عراق و 

متمدن محسوب می شدند و مباح الدم بودند.
ميانمار  در  جاری  انسانی  فجایع ضد  توجيه 
امروزه از عهده دو گروه در دنيای ما برمی آید: 
یكی دموکراسی امریكایی آنگ سانگ سوچی و 
خشونت پرهيزانه  مبارزه  رویكرد  و  الما  داالیی 
ستيز  خشونت  و  رؤوف  آیين  و  تبت  در  اش 
بودایی و آموزه های مدارامشربانه گاندی بزرگ 
متمدن غربی و جامعه حقوق  دنيای  دیگری  و 
بشری امریكا! دردا و دریغا که دروغ های انسان 
جدید، به اندازه ای نخ نما و آشكار گردیده که 

حتی خود نيز قادر به پنهان کردن آن نيست.

شکست دیرالزور؛ شمارش معکوس 
برای پایان داعش

یادداشت

پارلمان،  در  مردم  وکيل  اکبری«  »محمد 
عيد غدیرخم گفت:  فرا رسيدن  مناسبت  به 
وصل  نقطه  و  اقتدار  عزت،  سرفصل  غدیر 

مسلمانان است.
پيامهای  از  یكی  »اکبری«  آقای  گفته  به 
که  است  این  غدیر  مبارك  روز  عمده 
رهبر  درانتخاب  هيچگاه  نباید  مسلمانان 
اشتباه کنند، زیرا زعامت ناسالم، دین و دنيای 

مردم را تباه می کند. 
امام  حضرت  معرفی  افزود:  اکبری  آقای 
علی)ع( به عنوان جانشين پيامبر)ص( درآن 
روز حساس درحقيقت زنگ خطری بود تا 
مسلمانان را از تفرقه و اختالف نظر در امر 

رهبری هشدار دهد.
به باور این کارشناس دینی؛ غدیر به معنی 
به  زیرا  است،  اسالم  چيز  همه  آن  واقعی 
فرموده قرآن کریم دراین روز خداوند نعمت 
نموده  کامل  را  دین  تمام،  بندگانش  بر  را 

وهمچنين دشمنان اسالم را نا اميد ساخت.
آقای اکبری خاطرنشان کرد: در خطبه های 
حضرت فاطمه زهرا)س( نيز آمده است که 
امامت و رهبری، امت را از تفرقه نجات داد.
فاطمه)س(  گفته وی سخنان حضرت  به 
صورت  در  که  است  موضوع  این  بيانگر 
یقينَا  واحد،  ومحوریت  سالم  رهبری  نبود 
می  تفرقه  و  مرج  و  دچارهرج  مسلمانان 

شوند.
پيامهای  از  یكی  کرد:  عالوه  اکبری  آقای 

کار اسالم را یكسره کنند.
ذی   1۸ روز  غفاری  گفته  به  برآن  عالوه 
مسلمانان  اینكه  برای  است  ای  بهانه  لحجه 
جهان بار دیگر به حوادث تاریخی و سخنان 
فرهنگ  از  و  شوند  متمرکز  پيامبر  ارزشمند 
الهام  صفا  با  و  آل  ایده  زندگی  برای  غدیر 

بگيرند.
او تاکيد کرد که مسلمانان جهان با استفاده 
و  تفاهم  فضای  یك  در  غدیر  فرهنگ  از 
گفتگو و درك همدیگر و احترام به معتقدات 
زندگی  باید  کنارهم  در  یكدگير  باورهای  و 
خشونت  و  جنگ  از  وعاری  آميز  مسالمت 

داشته باشند.
دنيا  تا  غدیر،  گویایی  زبان  او  گفته  به 
رهبری  و  وحدت  به  دعوت  است  باقی 
دنيای  در  او  گفته  به  هرچند  است،  سالم 
حد  اما  نيست،  ممكن  واحد  رهبری  امروز 
اقل رهبران جوامع اسالمی باید برای مصالح 
را  الزم  وهماهنگی  واحد  دیدگاه  مسلمين 
داشت:  اظهار  همچنان  غفاری  باشند.  داشته 
در  اسالم  دشمنان  که  امروز  شرایط  در 
بين  نظر  اختالف  تا کوچكترین  است  صدد 
عداوت  زمينه  و  کرده  برجسته  را  مسلمانان 
فراهم  را  قتال  و  تخاصم  وحتی  ودشمنی 
کنند، الزم است که پيروان دین اسالم با الهام 
گيری از فرهنگ غدیر به یك نقطه مشترك 
که همان دین می باشد فكر کنند و با بيداری 
و هوشياری توطئه های دشمن را خنثی کنند.

مهم غدیر نيز این است که جامعه باید دارای 
رهبری واحد با ویژگی های منحصر به فرد 
در  که  باشد  مدیریتی  کالن  های  وظرفيت 
مقدس  وجود  در  خصوصيات  این  روز  آن 

حضرت امام علی)ع( تبارز کرده بود. 
عضو  غفاری  اهلل  نعمت  حال  درهمين 
مجلس نمایندگان نيز درگفتگو با آوا، واقعه 
سرنوشت  و  مهم  مسلمانان  برای  را  غدیر 
مهم  اندازه  به  روز  این  گفت:  خواندو  ساز 
زحمات  و  رسالت  دوره  سال   2۳ که  است 
انجام  به  منوط  پيامبر)ص(  ناپذیر  خستگی 

دستورخداوند دراین مقطع زمانی بود.
خدا)ص(  رسول  از  بعد  وی  گفته  به 
ومدبر  مدیر  کاردان،  زعيم  و  رهبر  انتخاب 
شمار  به  امر ضروری  یك  نوپا  اسالم  برای 
در  آنروز  در  اسالم  دشمن  زیرا  رفت  می 
پيامبر)ص(  رحلت  با  تا  بودند  توطئه  صدد 

غدیر؛ سرفصل عزت، اقتدار و نقطه وصل مسلمانان است

که  گفته  افغانستان  ارتش  ستاد  رئيس 
اسنادی در دست دارد که نشان می دهد ایران 
گروه  اختيار  در  نظامی  تجهيزات  و  سالح 

طالبان در غرب افغانستان قرار می دهد.
در  ارتش  که  گفته  یفتلی  شریف  جنرال 
غرب افغانستان به »مستنداتی« در این مورد 

دست یافته است.
او افزود که اشرف غنی؛ رئيس جمهوری، 
این موردبا آقای روحانی صحبت کرده  در 

است.
که  می شود  تالش  که  گفت  یفتلی  آقای 
این موضوع از طریق »مذاکره و تفاهم« حل 
این مورد روی دست گرفته  تدابيری در  و 

شود.
مقام  باالترین  که  است  بار  نخستين  این 
ارتش افغانستان درباره »مستندات« حمایت 
نظامی و تسليحاتی ایران از گروه طالبان در 

غرب کشور سخن می گوید.
را  ادعاها  چنين  همواره  ایرانی  مقام های 

تكذیب کرده اند.
روابط  افغانستان  و  ایران  دولت های 
از حاميان عمده  یكی  ایران  و  دارند  گرمی 

برنامه های بازسازی دولت افغانستان است.
حمایت  ادعای  مورد  در  یفتلی  جنرال 
تاکنون  که  گفت  طالبان  از  روسيه  کشور 

سندی در این مورد به دست نيامده است.
و  پایه  دون  های  مقام  نيز  این  از  پيش 
محلی امنيتی، در گفتگو با رسانه های غربی، 
مدعی شده اند که ایران از گروه های مسلح 
می  حمایت  افغانستان  در  دولت  مخالف 
کند؛ اما این ادعاها هيچگاه به عنوان موضع 
رسمی کابل، با مقام های تهران مطرح نشده 
ناظران،  از  بسياری  دليل،  همين  به  است. 
تصور می کردند که ادعاهای مقامات محلی 
در  ایران  داشتن  دست  باره  در  افغانستان 
فضای  و  جو  تابع  افغانستان،  های  ناامنی 
حضور  و  سلطه  از  ناشی  امنيتی  و  سياسی 
بيگانه غربی است و هيچ  نيروهای  سنگين 
نسبت و سنخيتی با واقعيت های ميدانی در 

ایران قرار داشت که رویداد  برابر  عمال در 
دیپلمات و یك خبرنگار   ۸ قتل  بار  فاجعه 
ایرانی توسط طالبان در مزار شریف، یكی از 

نمونه های بارز آن است.
ایران در آن زمان، عمال از دولت اسالمی 
به رهبری برهان الدین ربانی و محور گروه 
های مقاومت ضد طالبان، حمایت های همه 

جانبه می کرد.
با توجه به این مسایل، ادعای ریيس ستاد 
ارتش افغانستان، نيازمند بررسی های دقيق 

و همه جانبه است.
هرگونه  غبارآلود،  و  تيره  فضای  این  در 
زده  شتاب  باره،  این  در  زودهنگام  داوری 
روابط  تردید،  بی  بود.  خواهد  احساسی  و 
برای  عظيمی  ظرفيت  از  کشور  دو  کنونی 
اینچنين،  هایی  چالش  معقول  مدیریت 
برخوردار است و رهبران دو کشور نيز می 

تحت  اگر  ویژه  به  روابط  تيرگی  که  دانند 
تأثير اعمال سلطه و نفوذ قدرت های بيگانه، 
صورت بگيرد، هرگز به سود امنيت و ثبات 

افغانستان و منطقه نخواهد بود.
به  نيز  افغانستان  دولت  دیگر،  جانب  از 
عنوان یك عضو مسؤول جامعه بين المللی، 
بر پایه تعهداتی که در قبال همسایگان دارد، 
امنيتی  مشروع  های  نگرانی  به  بایست  می 
این دليل که حضور نظامی  به  آنها به ویژه 
قدرت های فرامنطقه ای از یكسو و افزایش 
تكفيری  و  تروریستی  های  گروه  فعاليت 
امنيتی  تهدیدهای  عمال  دیگر،  سوی  از 
آشكاری برای کشورهای همسایه محسوب 
می شوند، به صورت صریح و سریع، پاسخ 
دهد و در این زمينه، فارغ از سيطره و نفوذ 
قدرت های خارجی، تصميم بگيرد و عمل 

کند.
توان  می  که  است  صورت  این  در  تنها 
از همسایگان نيز انتظار داشت تا به نگرانی 
امنيت،  حوزه  در  افغانستان  مشروع  های 
و  مسؤوالنه  زمينه،  این  در  و  دهند  پاسخ 

شفاف، رفتار کنند.

افغانستان ندارد.
با این حال، اکنون این ادعا از زبان یكی از 
عالی ترین مقام های نظامی افغانستان مطرح 
اگر  که  سنگين  و  بزرگ  ادعایی  شود؛  می 
درست باشد، بی تردید یك چالش جدی در 

روابط حسنه دو همسایه خواهد بود.
طالبان،  پسا  افغانستان  در  همواره  ایران 
نقشی مثبت، مؤثر و سازنده ایفا کرده است. 
افغانستان بيشترین حجم تبادالت تجاری و 
با  را  اجتماعی  و  فرهنگی  سياسی،  روابط 

ایران دارد.
تاکنون  پيش  سال   ۳۰ از  بيش  از  ایران 
افغانستانی  مهاجر  ميليون   ۳ نزدیك  ميزبان 
افغانستانی  آموز  دانش  هزار  صدها  است. 
در مدارس ایران به طور رایگان از خدمات 
ایرانی،  دانش آموزان  سان  به  آموزشی  برابر 
بهره مند می شوند. افزون بر این، ده ها هزار 

دانشجوی افغانستانی نيز در رشته های عالی 
ایرانی،  معتبر  های  دانشگاه  در  تحصيلی، 
مشغول به تحصيل اند که محصول آن، تولد 
تحصيل  نخبگان  افزایش  به  رو  نسل  یك 
های  رشته  در  متخصص  و  آگاه  یافته، 
گوناگون است که هم اکنون در عرصه های 
مختلف حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

افغانستان، حضوری فعال و مؤثر دارند.
انگشت  از  ایران،  از جانب دیگر، دولت 
واقعی  که  است  منطقه  های  قدرت  شمار 
قلمرو  فرای  تروریزم،  با  را  مبارزه  ترین 
سرزمينی خود انجام می دهد و خود یكی 
ناامنی های جاری و گذشته در  از قربانيان 

افغانستان بوده است.
فضای  از  اندکی  اگر  حساب،  این  با 
سنگين ناشی از خصومت های دیرپای ایران 
و امریكا فاصله بگيریم، ادعای دخالت ایران 
در ناامنی های افغانستان در پوشش حمایت 
آن کشور از یكی از بدنام ترین گروه های 
باور  قابل  غير  و  اندکی عجيب  تروریستی، 
به نظر می رسد؛ به ویژه در شرایطی که در 
گروه  این  افغانستان،  بر  طالبان  سلطه  زمان 

نقش همسایگان در امنیت افغانستان
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در  کشور  غرب  علمای  شورای  رئيس 
طور  به  چند  هر  گذشته  هفته  جمعه  نماز 
اشاره  وهابيت  ی  ضاله  مذهب  به  مستقيم 
این  برابر  تا در  از دولت خواست  اما  نكرد 
ادامه  راه  این  نگذارد  و  کرده  مقابله  عقاید 

داشته باشد.
صالح«  »خداداد  مولوی  آوا،  گزارش  به 
رئيس شورای علمای غرب کشور و خطيب 
نماز جمعه مسجد جامع بزرگ شهر هرات 
گفت که آنان می گویند که از انسان ها دفاع 
است.  مفت  حرف  حرف ها  این  می کنند، 
اگر راست می گویند، چرا تاکنون در مقابل 
انجام  کاری  و  کرده  سكوت  ميانمار  مردم 

نداده اند.؟ مگر مردم ميانمار انسان نيستند؟
به  دیگر شهر هرات  علمای  مانند  نيز  او 
در  نفر  یك  اگر  که  کرد  اشاره  مساله  این 
گوشه ای از دنيا مثل اسرائيل یا امریكا کشته 
شود، این نهادها گوش دنيا را کر می کنند اما 
اکنون در مقابل کشتار مسلمانان در ميانمار 

خاموش شده اند.
این عالم مطرح کشور در ادامه گفته هایش 
غير  که  کریم گفت  قرآن  آیات  به  توجه  با 
مسلمانان مشت واحدی در مقابل مسلمانان 

تشكيل داده اند.
آقای صالح مسلمانان را دعوت به وحدت 
کرد و تاکيد نمود که حمایت از مردم ميانمار 

بر هر مسلمانی واجب است.
در  کشور  غرب  علمای  شورای  رئيس 
و  بنگالدش  کشورهای  عملكرد  به  ادامه 
پاکستان مبنی بر اجازه ندادن ورود مسلمانان 
و  داد  نشان  تندی  واکنش  کشورها  این  به 
مسلمان«  »صرفا  را  کشورها  این  مقام های 
ناميد که فقط این اسم را یدك می کشند اما 

عمل شان شبيه به عمل کفار است.
وی در ادامه به کشتار و قتل در افغانستان 
که  ساخت  نشان  خاطر  و  کرد  اشاره  نيز 
تمامی این مصائب بنا بر عقایدی است که 
از سوی برخی از مذاهب فاسد و باطل سر 
باعث  که  هستند  مذاهب  همين  و  می زند 
شده تا به بهانه های مختلف جان مسلمانان 

گرفته شود.
مستقيم  طور  به  این که  با  دینی  عالم  این 
به مذهب ضاله ی وهابيت اشاره نكرد اما از 
دولت خواست تا در برابر این عقاید مقابله 
کرده و نگذارد که این راه ادامه داشته باشد.

رئیس شورای علمای غرب کشور 
از حکومت به طور غیر مستقیم 

خواست با جریان ضاله ی وهابیت 
مقابله کند

گزارش دبیرکل حزب اسالمی تبیان:

حامدکرزی در واکنش به اهانت امریکایی ها به کلمه طیبه:

دست استکبار جهانی به سرکردگی امریکا آشکارا در کشتار مسلمانان میانمار دخیل است 
باید مسلمانان جلو َسُبعَیت بیشتر بودائیان افراطی را بگیرند

امریکا تحت نام جنگ علیه تروریسم، روان مردم افغانستان را به بازی می گیرد

دبيرکل  مزاری  حسينی  عيسی  سيد 
قتل  و  کشتار  به  واکنش  در  تبيان  حزب 
تاکيد  بودائيان  ميانمارتوسط  مسلمانان  عام 
کرد که دست استكبار جهانی به سرکردگی 
ميانمار  مسلمانان  کشتار  در  آشكارا  امریكا 

دخيل است.
مزاری  آقای  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
گسترده  کشی  نسل  ای،  بيانيه  انتشار  با 
وابسه  و  مزدور  بودائيان  توسط  مسلمانان 
آحاد  از  کرده،  محكوم  شدت  به  را  امریكا 
مسلمانان جهان و آزادگان عالم ميخواهد که 
دستی پيش کنند و به هر طریق ممكن جلو 
بگيرند و  را  افراطی  بودائيان  بيشتر  َسبُعيَت 
را  مسلمانان  آزادانه  و  امن  زندگی  شرایط 

فراهم کنند.
بيانيه به این شرح آمده است:

بسمه تعالی
در هفته های اخير، اخبار بسيار دردناکی 
از کشتار مسلمانان ميانمار به وسيله بودائيان 
شيطان صفت به گوش می رسد و متاسفانه 
در سایه سكوت معنادار و بی تفاوتی مشمئز 
کننده کشورهای غربی مدعی ی آزادی بيان 
فاجعه  بزرگترین  بشر،  حقوق  از  دفاع  و 
اگرچه  است.  گيری  شكل  حال  در  انسانی 
مشكالت اقليت مسلمان روهينگيا از حدود 
سه دهه بدینسو آغاز گردیده و از اوایل سال 
به  ميالدی   2۰12 با  مطابق  شمسی   1۳۹1
سازمان  منابع  گفته  به  و  رسيده  خود  اوج 
ملل بيش از 2۰ هزار و طبق گفته منابع غير 
رسمی بيش از ۵۰ هزار نفر قتل عام شدند. 
مساجد شان آتش زده شده و خانه های شان 

پيشين  جمهور  رئيس  کرزی  حامد 
افغانستان بی حرمتی به کلمه طيبه از سوی 
نظاميان امریكایی مستقر در افغانستان را که 
ذریعه اوراق تبليغاتی شان صورت گرفته و 
در بعضی مناطق کشور پخش گردیده است، 

به شدیدترین الفاظ تقبيح نمود.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئيس جمهور 
پيشين کشور بی حرمتی نيروهای امریكایی 
را جنگ روانی عليه مردم افغانستان خواند.

در  امریكایی  نيروهای  قبل  شب  چند 
طریق  از  را  تصاویری  پروان  والیت  بگرام 

تخریب و مزارع آنان ویران گردیده است اما 
ویژه  به  کشورها  های جمعی  رسانه  ظاهرا 

قدرتهای غربی به تازگی به این اخبار دست 
پيدا کرده، هرکدام شایسته شان و نگاه خود 

به بازتاب دادن آن می پردازند.
اخبار  و  ویدئویی  های  کليپ  که  آنگونه 
مسلمانان  کشتار  و  قتل  روند  از  تصویری 
ضد  جنایات  و  فجایع  کند،  می  روایت 
و  بيان  به  تا  است  تصور  از  خارج  بشری 
با  شرح آن پرداخت، ولی بودائيان افراطی، 
آن  ملی  اردوی  و  پوليس  اندرکاری  دست 
دولت  جانبه  همه  با حمایت  البته  و  کشور 
قلب،  قصاوت  نهایت  با  ميانمار،  فاشيستی 
دهند،  می  ادامه  مسلمانان  فجيع  کشتار  به 
تنها  اسالمی  های  جریان  و  کشورها  ولی 
کرده،  بسنده  جریان  محكوميت  به  فقط  و 
تاکنون نه سازمان ملل، نه شورای امنيت آن 
و نه سازمانهای به ظاهر مدافع حقوق بشر 
یا سازمان همكاری های اسالمی هيچگونه 

هوا پرتاب کردند که در آن تصاویر عكس 
یك شير و یك سگ دیده می شود که شير 

به شدت به طرف سگ در حرکت است.
در تصاویری که در آن عكس سگ نقش 
بسته، پرچم سفيد و کلمه طبيه دیده شود و 
دنبال  به  را  زیادی  های  واکنش  مورد،  این 
داشت و نيروهای امریكایی را وادار کرد تا 

از مردم افغانستان عذرخواهی کنند.
پيشين کشور  رئيس جمهور  این حال  با 
ایاالت  که  است  افزوده  تندی  واکنش  با 
متحده امریكا تحت نام جنگ عليه تروریسم 

اقدام عملی و در خور توجه را برای توقف 
پيش  در  ميانمار  مسلمانان  عليه  جنایت 

نگرفته اند.
ایجاد  در  یكسو  از  که  پيداست  ناگفته 
جریان های خلق کننده فجایعی چون کشتار 
جهانی  استكبار  دست  ميانمار،  مسلمانان 
نظر  به  دخيل  آشكارا  امریكا  سرکردگی  به 
شاید  و  اینچنينی  فجایع  چنانچه  رسد،  می 
در  آن  از  تر  و گسترده  تر  فجيع  مراتب  به 
سایر کشورها در گذشته و در عراق، سوریه، 
لبنان، فلسطين، بحرین، یمن، افغانستان و... 
در حال حاضر، از سوی کشورهای مشخص 
در  حال  است  کرده  پيدا  سازمان  غربی، 
بودائيان  وسيله  به  جنایات  این  ميانمار 
متعصب و افراطی صورت می گيرد اما در 
و  افراطی  های  گروه  توسط  دیگر کشورها 
تكفيری ی چون داعش و القاعده و النصره 
نقاب  و  با چهره  البته  آن  امثال  و  طالبان  و 
اما حاميان همه و  انجام می گردد،  اسالمی 

تبليغاتی در حقيقت روان  اعمال  اینگونه  با 
می  بازی  به  را  افغانستان  دیده  ستم  مردم 

گيرد.
حامد کرزی گفته است که ایاالت متحده 
نباید  افغانستان را  امریكا خاموشی ما مردم 
بداند  باید  را  این  بلكه  تلقی کند  ما  ضعف 
انزجار  و  نفرت  روز  هر  گذشت  با  که 
مردم از حضور و خودسری های نيروهای 
خارجی در افغانستان رو به افزایش است و 
مسووليت  اعمال،  همچو  ادامه  صورت  در 
دوش  به  آن  خطرناك  و  وخيم  عواقب 

این جریان ها همان غربی  تمام  آبشخوران 
برخی سردمداران شيطانی کشورهای  و  ها 
با وصف  دیگر  از سوی  و  خارجی هستند 
ناشدنی عليه  اینكه ظلم و جنایت توصيف 
جریان  که  سالهاست  ميانمار  مسلمان  مردم 
روزنه  یكباره  به  چگونه  و  چطور  اما  دارد 
روی  به  ميانمار  کشور  داخل  خبر  انعكاس 
رسانه ها گشوده گردیده و خصوصی ترین 
فيلمها و تصاویر فاجعه انسانی و بلكه بهتر 
به  انسانها  تاریخی  نسل کشی  بگویم  است 
و  تحليل  که  کند  می  پيدا  بازتاب  بيرون 
شرایط  در  هم  آن  رویكرد  اینگونه  ارزیابی 
موجود فرصتی دیگر برای قلمی کردن می 

خواهد.
مهم و طرح  آنچه در شرایط موجود  اما 
عاجل جهت  اقدام  است  اشد ضرورت  آن 
جلوگيری از ادامه کشتار سبوعانه مسلمانان 
ميانمار از سوی بودائيان وابسته به امریكا آن 
بين  تفاوتی سازمانهای  با نظارت و بی  هم 
المللی، مدافعين به ظاهر حقوق بشر و سایر 

کشورهای مسلمان در حال وقوع است.
مسلمانان  گسترده  کشی  نسل  اینجانب 
را  امریكا  وابسه  و  مزدور  بودائيان  توسط 
مسلمانان  آحاد  از  کرده،  محكوم  شدت  به 
جهان و آزادگان عالم ميخواهم دستی پيش 
سبوعيت  جلو  ممكن  طریق  هر  به  و  کنند 
شرایط  و  بگيرند  را  افراطی  بودائيان  بيشتر 
فراهم  را  مسلمانان  آزادانه  و  امن  زندگی 

کنند.
سيدعيسی حسينی مزاری
چهاردهم سنبله)شهریور(1۳۹۶

حكومت امریكا خواهد بود.
حامد کرزی رئيس جمهور پيشين کشور 
تحت  نيروهای  و  امریكا  متحده  ایاالت  از 
بی  و  توهين  از  تا  خواهد  می  فرمانش 
ملی  عنعنات  و  دینی  ارزشهای  به  احترامی 

افغانها جداً خودداری نمایند.
مخالف  اخير  سالهای  در  کرزی  حامد 
در  خارجی  نيروهای  عملكردهای  شدید 
افغانستان می باشد و هر از گاهی مخالفت 
در  خارجی  نظاميان  کارکردهای  با  را  خود 

کشور اعالم می کند.

غدیرصراطمستقیمیاستکهبهسنتنبویمنتهیمیشود
صحيح  تبيين  در  دینی  مبلغان  رسالت 
واقعه غدیر بسيار سنگين و مهم است اما 
غدیر  که  بدانند  باید  همه  را  این حقيقت 
نبوی  سنت  به  که  است  مستقيمی  صراط 

منتهی می شود.
با  همزمان  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
خم«  »غدیر  تاریخی  سالروز  رسيدن  فرا 
از  علی)ع(  امام  حضرت  امامت  اعالم  و 
مرکز  اسالم)ص(،  بزرگوار  پيامبر  سوی 
تبيان  اجتماعی  فرهنگی  فعاليت های 
علما،  حضور  با  را  باشكوهی  مجلس 
جامعه  اقشار  دیگر  و  متنفذین  فرهنگيان، 

در هرات برگزار کرد.
و  حجت االسالم  مراسم،  این  در 
راستی«  هاشمی  محمد  »سيد  المسلمين 
رئيس مرکز فعاليت های فرهنگی اجتماعی 
تبيان در هرات به بررسی وضعيت جهان 
اسالم مخصوصا مسلمانان ميانمار پرداخت 
و گفت که وضعيت جهان اسالم وضعيت 
شاهدیم  روزها  این  در  است.  آشفته ای 
حكومت  نظاميان  و  افراطی  بودائيان  که 
مستبد ميانمار دست به فجيع ترین جنایات 

می زنند.
را  روهينگيا  ساکن  بی دفاع  مسلمانان 

مورد وحشيانه ترین حمالت قرار دادند.
به راه  او گفت که کشتار ظالمانه ای را 
آتش  زنده  زنده  را  عده ای  و  انداختند 
زدند، جمع کثيری را کوچ اجباری دادند و 

انجام دهند.
رئيس مرکز تبيان در هرات همچنين از 
سازمان  ملل متحد خواست تا از رفتارهای 
رابطه  در  دوگانه  استانداردهای  بر  مبتنی 
چه  هر  و  کرده  اجتناب  بشر  حقوق  با 
سریع تر یك هيات حقيقت یاب بين المللی 

به روهينگيا بفرستد.

این عالم دینی و فعال فرهنگی در ادامه 
وضعيت  هياتی  چنين  طریق  از  که  گفت 
طور  به  شدگان  بی جا  و  دیدگان  آسيب 
به  کمك  مسيرهای  و  شده  بررسی  دقيق 

آنان نيز مشخص شود.
وی گفت: به عنوان یك وظيفه اسالمی، 
الزم است که همه ی ملت ها و دولت های 
مسلمان از هر راهی که ممكن است با یك 
عزم و اراده جمعی تالش نمایند تا حكام 
دادگاه های  به  را  ميانمار  حكومت  مستبد 
بين المللی بكشانند تا در برابر وجدان های 
آگاه مردم دنيا پاسخگوی اعمال ننگين شان 

بی خانمان ساختند.
مدافع  نهادهای  سكوت  به  هاشمی 
حقوق بشر در مورد این کشتار اشاره کرد 
می بينيم  که  است  این  »دردناکتر  گفت:  و 
مدافع  اصطالح  به  بين المللی  سازمان های 
ننگين و مرگباری  حقوق بشر را سكوت 
گاهی  که  سازمان هایی  است.  فراگرفته 

برای اینكه خودشان را در انظار مردم دنيا 
مشفق و مهربان جلوه دهند، بخاطر اذیت 
و آزار یك حيوان سر و صدای شان گوش 
می بينيم  امروز  اما  می کند  کر  را  جهانيان 
و  عيار  تمام  نسل کشی  یك  برابر  در  که 
لب تر  بشری  ضد  جنایات  فجيع ترین 

نمی کنند.
مسوولين  از  گفته هایش  ادامه  در  او 
وزارت  مخصوصا  و  پارلمان  حكومت، 
از  و  جدی  طور  به  تا  خواست  خارجه 
با  رایزینی  و  بين المللی  دیپلماسی  طریق 
را  الزم  اقدامات  متعهد،  غير  کشورهای 

باشند.
در ادامه رئيس مرکز تبيان به واقعه غدیر 
و مستندات تاریخی این واقعه اشاره کرد و 
گفت که اسناد حدیث غدیر به قدری زیاد 
است که به حد تواتر قطعی رسيده، اکابر و 
اعاظم علماء شيعه و سنی معترفند بر اینكه 
اندازه حدیث غدیر حتی  به  هيچ حدیثی 
بعضی  لذا  ندارد،  کننده  آن روایت  نصف 
علماء از آن بعنوان فوق حد تواتر نيز یاد 
کرده اند. وی گفت: براساس تحقيق، 11۰ 
واقعه غدیر حضور  در  که  از صحابه  نفر 
داشته اند حدیث غدیر را نقل کرده اند. ۸۳ 
نفر از تابعين ناقالن حدیث شریف غدیر 
در  هرات  در  تبيان  مرکز  رئيس  هستند. 
ادامه خاطر نشان ساخت که از قرن دوم تا 
قرن سيزدهم ۳۶۰ نفر از محدثين، مورخان 
و مفسرین با اسناد صحيح و متصل حدیث 
مذکور را نقل کرده اند که در ميان آن ها ۳ 
از  نفر  دو  از صاحبان صحاح سته، و  تن 

پيشوایان فقهی اهل سنت هستند.
هم  علماء  برخی  هاشمی،  گفته ی  به 
صحيح  اسناد  تدوین  و  آوری  جمع  به 
و  غدیر  حدیث  اسناد  صحت  اثبات  و 
راویان از منابع معتبر اهل سنت پرداخته اند 
کتاب های  که  نوشته اند  کتاب هایی  و 
الغدیر،  »عبقات االنوار،  چون  ارزشمندی 

نفحات االزهار«، از جمله آنهاست.
ادامه  در  هرات  در  تبيان  مرکز  رئيس 

یادآور شد که وقتی در اصل وقوع غدیر 
این همه اتفاق نظر وجود دارد و بزرگان 
اهل سنت پذیرفته اند که در واقعه ی غدیر 
و  محبت  به  را  مردم  اکرم)ص(  نبی  خم 
دوستی علی بن ابيطالب)ع( فراخوانده اند، 
ما بخوبی می توانيم با تجليل از غدیر مبانی 

وحدت را در جامعه تقویت نمائيم.
باید  غدیر  مفهوم  بنابراین  گفت:  او 
قرار  فرهنگی  فعاليت های  همه ی  شاکله 
گيرد چون بها دادن به غدیر، ادای احترام 

به اکمال دین و اتمام نعمت است.
جایگاه  و  غدیر  اهميت  به  توجه  با  او 
اتفاق  اهميت  و  علما  نزد  در  آن  واالی 
رخ داده در این مكان گفت که اگر امروز 
یك  بعنوان  اسالم  جهان  در  غدیر  مفهوم 
شود،  نهادینه  گفتمان  و  غنی  فرهنگ 
مسلمين در مسير سعادت و تعالی حقيقی 

قرار خواهند گرفت.
هاشمی در ادامه گفت که امروز از یك 
شدت  به  اسالمی  جوامع  در  جوانان  سو 
نيازمند فهم و درك غدیر هستند، از یك 
تا زمينه جدایی  دارند  سو دشمنان تالش 
کنند  فراهم  را  اسالمی  امت  بين  تفرقه  و 
تبيين صحيح  دینی در  مبلغان  لذا رسالت 
واقعه غدیر بسيار سنگين و مهم است اما 
غدیر  که  بدانند  باید  همه  را  این حقيقت 
نبوی  سنت  به  که  است  مستقيمی  صراط 

منتهی می شود.
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از جامعه شناسان،  برخی  براساس گفته  های 
ها  دانشگاه  در  دختران  و  پسران  بودن  مختلط 
مفيد بوده و این روند برای ایجاد روابط اجتماعی 
هر دو جانب مؤثر است اما از سویی هم برخی از 

افراد با این کار مخالف اند.
از  شماری  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
دانشجویان دانشگاه هرات، مختلط بودن دختران 
شان  اجتماعی  مشارکت های  برای  را  پسران  و 
درس  هم  کنار  در  اینكه  از  و  دانسته  مفيد 

می خوانند ابراز خوشی می کنند.
پسران  کردن  تحصيل  که  می گویند  آنان 
روابط  ایجاد  باعث  محيط  یك  در  دختران  و 
در  که  می شود  سبب  امر  این  و  شده  اجتماعی 
آینده کاری شان روابط اجتماعی را نيز به خوبی 

برقرار کنند.
فيزیك  دانشكده  دانشجوی  مؤحد«  »مریم 
یك  در  پسران  با  که  می گوید  هرات  دانشگاه 
محيط و فضای دوستانه درس می خوانند و در 
رابطه با موضوعات مختلف نظریات خود را با 

هم به اشتراك می گذارند.
هر  با  اجتماعی  روابط  ایجاد  که  افزود  وی 
فرد اعم از مردان و زنان باعث شخصيت سازی 
خود فرد می شود. هر فرد درمحيطی که زندگی 
می کند، کار می کند و یا درس می خواند باید با 

افراد ماحویل خود رابطه خوبی داشته باشد.
»محمد داوود یاری« دانشجوی دیگری است 
که با مختلط بودن پسران و دختران در دانشگاه 

ابراز رضایت می کند.
به باور او اگر زنان و مردان در کنار هم نباشند 
نيز  یكدیگر  افكار  و  اندیشه ها  از  شك  بدون 
بی خبر هستند و این مسئله باعث می شود که در 
انجام کارهای اجتماعی مشكالت جدی بوجود 

آید.
دانشجویان  از  یكی  هم  محمدی«  »نسيم 
دانشگاه هرات است او می گوید درس خواندن 
باعث  مشترك  محيط  یك  در  دختران  و  پسران 
شده  جامعه  قشر  دو  این  ميان  تنگاتنگ  رقابت 
که هر کدام سعی می کنند برای باال بردن ظرفيت 

خود بيشتر تالش کنند.
دانشجویان  از  شماری  که  حاليست  در  این 
یك  در  دختران  و  پسران  بودن  یكجا  مخالف 

صنف آموزشی هستند.
شرعيات  رشته  دانشجوی  جعفری«  »بتول 
یكجا  گوید  می  موضوع  این  به  اشاره  با  است 
بودن پسران و دختران در یك محيط پرده حياء و 
عفت را آهسته آهسته کنار ميزند و باعث بوجود 

آمدن فساد در جامعه می شود.
وی به این باور است که یكی از عوامل عمده ی 
ميان  که  اسالم  نامشروع و خالف عرف  روابط 
آمده  بوجود  امروز  جامعه ی  دختران  و  پسران 
در صنف های  بودن شان  مختلط  از  ناشی  است، 

آموزشی است.
دانشگاه  در  مسؤالن  از  شماری  سویی هم  از 
هرات می گویند: مختلط بودن دختران و پسران 
در  شده  پذیرفته  سيستم  دانشگاه  صنوف  در 

کشور است.
آگاهی  و  ارتباطات  آمر  سروری«  »نعمت اهلل 
دانشگاه هرات گفت که سيستم مختلط  عامه ی 
در قوانين درسی تحصيالت عالی افغانستان قبول 
شده است و تمام دانشگاه های مرکز و والیات 

مطابق همين سيستم پيش می رود.
دانشگاه  شرعيات  دانشكده ی  افزودکه  وی 
صنوف  دارند  خودشان  که  دالیلی  بنابر  هرات 

درسی شان مجزا است.
شرعيات  دانشكده ی  در  مسؤالن  حال  این  با 
صنوف  در  پسران  و  دختران  بودن  مجزا  دليل 
درسی را حساسيت های موجود در مواد درسی 

این رشته عنوان می کنند.
دانشكده ی  سرپرست  صدیق یار«  »عنایت اهلل 
که  گفت  موضوع  این  با  رابطه  در  شرعيات 
محتوای دروس در این دانشكده معموال مسایل 
فقهی بوده و شرایط ایجاب می کند که به خاطر 

تفهيم بيشتر دروس صنوف جدا باشد.
وی یكی از دالیل جدا بودن صنوف را چنين 
و  زنان  اختالط  اسالم  »شریعت  می کند:  بيان 
مردان را منع کرده به همين دليل در این دانشكده 

صالح بر این است که صنوف جداگانه باشد«.

دیدگاه های متفاوت در باره اختالط 
دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها

»عمل خیر و عبادت در هیچ ایامى در نزد حق تعالى محبوب تر از دهه اول ذی الحجه نیست.«. در بعضى از روایات 

آمده است، شب های دهگانه ای که قرآن در سوره »والفجر و لیال عشر« به آن سوگند یاد کرده است، شب های دهه 

اّول این ماه شریف است و این سوگند به خاطر عظمت آن است.
تفسیر قمی، جلد 2، صفحه 419

پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

تسهيل  و  پاکستان  و  افغانستان  روابط 
کند،  تالش  طالبان،  با  صلح  گفتگوهای 
نمی توان  کنونی  شرایط  در  کم  دست 
زیرا  داشت؛  معجزه  انتظار  کشور  آن  از 
خوبی  به  گذشته  سال های  تجربيات 
هزینه های  رغم  به  که  می دهد  نشان 
کشور  در  ایجاد صلح  روی  که  سنگينی 
و  جنگ  و  ناامنی  استمرار  است،  شده 
که  بوده  آن  معنای  به  بی ثباتی،  و  ترور 
از  بيش تر  بسيار  جنگ،  حامی  محور 
همين  به  و  است  صلح  طرفدار  محور 
طرف های  همه  که  صورتی  در  دليل، 
صلح  و  جنگ  در  دخيل  و  درگير 
حمایت  صلح  از  صادقانه  افغانستان، 
نكنند، تالش های چين به تنهایی، معجزه 

نخواهد کرد.
آفرینی  نقش  مورد  در  نتيجه  همين 
هم  انزوا  از  پاکستان  نجات  برای  چين 
به  هنوز  هرچند  است؛  بينی  پيش  قابل 
قبال  در  امریكا  عمل  شدت  ميزان  دليل 
انزوای  ابعاد  که  نيست  روشن  پاکستان، 
بود  خواهد  اندازه  چه  پاکستان  احتمالی 
و قدرت هایی مانند چين، روسيه، ایران 
با  مقابله  در  اند  حاضر  کجا  تا  ترکيه  و 

امریكا در کنار پاکستان بایستند.

از همدیگر را در مسيری صلح آميز  آنها 
قرار  تشنج،  و  تنش  از  عاری  فضایی  و 
دهند؛ اما هيچيك از این تالش ها در هيچ 
برهه ای از تاریخ پرماجرای چندده سال 
سرانجامی  به  همسایه،  کشور  دو  اخير 

مطلوب و دایمی نرسيده است.
است:  مشخص  نيز  امر  این  دليل 
چيزی  به  دست یافتن  پی  در  پاکستان 
از  بخشی  را  آن  افغانستان  که  است 
حاکميت ملی خود می داند و خط سرخ 
کشور  قبال  در  اش  خارجی  سياست 

همسایه قرار داده است.
پاکستان انتظار دارد که افغانستان، خط 
و  رسمی  مرز  مثابه  به  را  دیورند  مرزی 
رسميت  به  کشور  دو  ميان  بين المللی 
بشناسد و از ادعای تاریخی و بلندپروازانه 
خود مبنی بر ایجاد »پشتونستان بزرگ« با 
آن سوی  از  وسيعی  قلمروهای  مشارکت 
در  بردارد.  دست  دیورند،  مرزی  خط 
»خط  را  دیورند  افغانستان،  اما  مقابل 
که  می کند  ادعا  و  می خواند  فرضی« 
و  شده  منقضی  خط،  این  اعتبار  تاریخ 
پاکستان باید بخش هایی از آن سوی خط 

را به افغانستان واگذار کند.
دیرینه موجب شده است  این دعوای 
که دو کشور، هيچگاه به صورت دایمی، 
مدیریت  برای  پایدار  توافق  یك  به 
و  صلح  تأمين  منطقه ای،  بحران های 
پيدا   دست  منطقه  در  ثبات  برقراری 

نكنند.
این سو،  به  پيش  سال ها  از  پاکستان 
هدفمند  تقویت  و  فربه سازی  با  مدام 
است  کرده  سعی  تروریستی،  گرو  ه  های 
و  ضعيف  بی ثبات،  ناامن،  را  افغانستان 
استقالل  و  اقتدار  از  و  دارد  نگه   وابسته 

پاکستانوراهکارچینیبرایرهاییازانزوا
آن جلو گيری کند.

بر کابل هم  دولت های مختلف حاکم 
گسترش  با  اند  کرده  تالش  مقابل،  در 
خود  نظامی  همكاری های  و  روابط 
از  جهان  بزرگ  نظامی  قدرت های  با 
نفوذ  و  سلطه  از  مانع  غرب،  تا  شرق 
برابر  در  و  شده  افغانستان  در  پاکستان 
کشور  آن  مستمر  خطر آفرینی های 

مقاومت کنند.
مورد  در  مسایل،  این  از  نظر  صرف 
توافق  زمينه های  تسهيل  در  چين  نقش 
راهكار  و  همسایه  کشور  دو  تاریخی 
انزوایی  از  نجات  برای  پاکستان  چينی 
که گمان می رود پس از عملياتی شدن 
استراتژي جدید امریكا، آغاز خواهد شد 

نيز تردیدهایی بسيار جدی وجود دارد.
این است که چين در  نخستين مسأله 
کشور،  این  نيست.  بی طرف  زمينه،  این 
پاکستان  با  پيچيده ای  استراتژیك  روابط 
تفاوت  منظر،  این  از  و  دارد  طالبان  و 
چندانی با امریكا ندارد. به بيان روشن تر، 
این گمانه قویا وجود دارد که درست به 
این،  از  پيش  واشنگتن  که  دالیلی  همان 
قطع  برای  پاکستان  بر  فشار  اعمال  از 
افغانستان و پایان  دخالت هایش در امور 
حمایت از تروریزم، احتراز می کرد، پكن 
چه  کند؛  پيروی  مشابه،  شيوه ای  از  نيز 
تجربه ای،  چنين  هم  گذشته  در  این که 

ثابت شده است.
نكته دوم این است که با وجود امریكا 
کشور  آن  با  همسو  قدرت های  دیگر  و 
در افغانستان و روابط پيچيده ای که آنها 
جریان های  سایر  و  طالبان  و  پاکستان  با 
صادقانه  چين  اگر  حتی  دارند،  رادیكال 
در مسير حل نهایی تنش های جاری در 

افغانستان  که  گفته  وزیر خارجه چين 
نيازمند  اتهام زنی،  جای  به  پاکستان  و 
او همچنين  با یكدیگر هستند.  همكاری 
و  اسالم آباد  بين  خوب  روابط  که  گفته 
غير  در  است،  کشور  هردو  نفع  به  کابل 

آن هردو آسيب می بينند.
این موضوع را روز جمعه،  وانگ  یی 
در یك نشست خبری مشترك با خواجه 
پكن  در  پاکستانی اش  همتای  آصف؛ 

اعالم کرد.
گسترش  برای  کشورش  که  گفت  او 
آماده  افغانستان  و  پاکستان  روابط 

همكاری است.
وزیر خارجه چين خبر داد که قبل از 
سه  نشست  ميالدی،  جاری  سال  پایان 
در  خارجه  وزرای  سطح  در  جانبه ای 

پكن دایر خواهد شد.
را  اولویت  سه  چين  که  گفت  او 
اولویت  سه  این  است.  داده  تشخيص 
و  امنيتی  گفتگوهای  استراتژیك،  روابط 
وانگ  آقای  است.  عملی  همكاری های 
اولویت  سه  همين  براساس  که  افزود 
تا  است  متمرکز  امر  براین  تالشها 

همكاری های سه کشور گسترش یابد.
پاکستان پس  قرار است وزیر خارجه 
از چين به ایران سفر کند. گفته شده که 
آقای آصف دیدارهایی با مقام های ترکيه 

و روسيه نيز خواهد داشت.
این حال، کارشناسان مسایل منطقه  با 
موضوع  تحوالت،  این  که  گویند  می 
شدت  به  و  پرتنش  روابط  در  جدیدی 
پاکستان  و  افغانستان  بحرانی  و  سرد 
نيست. پيش از این نيز کشورهای زیادی 
حل  به  را  کشور  دو  تا  اند  کرده  تالش 
اختالفات خود ترغيب کرده و مطالبات 

فاجعه انسانی در میانمار؛ حکام عربستان؛ امام حرم چه پاسخی به مسلمانان دارد؟!
که خداوند )ج( برنصرت رزمندگان توانا 

است.
اوهمچنان اظهار داشت: باوجود اینكه 
می  سوزان  داش  در  ميانمار  مسلمانان 
امروز  اسالم  علمای  متاسفانه  اما  سوزند 
در  نما  عالم  عده  یك  هستند،  خاموش 
و  است  وابسته  حكومتی  های  دستگاه 
یك تعداد دیگر مردم را در یك مشت از 

خرافات مصروف کرده است.
امام  هستی  کجا  کرد:  تصریح  نيازی 
حرم )کعبه( که در ایام حج ميليونها انسان 
پشت تو نماز می خوانند و بدان که همين 

قيامت  روز  در  که  بدانيد  یقين  اید،  داده 
روسياه محشور خواهيد شد.

او همچنان تاکيد کرد کنفرانس اسالمی 
نگرفته  امر  واشنگتن  از  تا  که  فرمایشی 
که  کجاست  ندارد  زدن  حرف  جرئت 
به داد مسلمانان مظلوم برسد و در برابر 
ایستادگی  برما  مسلمانان  عليه  جنایات 

کنند.
نيازی به سران پاکستان نيز خطاب کرد 
و گفت: مليونها دالر را مصرف می کنيد 
و به افغانستان مرگ می فرستيد حد اقل 
نصف آنرا به برما بفرستيد و به مسلمانان 

شهيد نيز یاد کرد و گفت: هفته پيش رو 
هفته شهيد است و همه مردم افغانستان به 
این روزها افتخار می کنند، زیرا شهادت 
مقام  ترین  بلند  و  خداوند  با  تجارت 

انسانی به شمار می رود.
کریم  قرآن  در  خداوند  وی،  گفته  به 
مال  متعال  ایزد  که  کند  می  بيان  صریحًا 
راه خدا جهاد  در  که  را  مسلمان  و جان 
می  جنت  آن  بدل  در  و  خرد  می  کرده 
دهد بنا براین باید گفت مقام باالتر از این 

وجود ندارد .
وی تاکيد کرد: خداوند برای کسانی که 
مقام شهادت  کنند  در راه خدا جهاد می 
راه  در  که  کسانی  نه  کند  می  نصيب  را 
تعصب، قوم گرایی و مظلوم کشی کشته 

می شوند.
 1۸ کرد:  نشان  خاطر  دین  عالم  این 
شهادت  سالروز  با  است  مصادف  سنبله 
فرزند رشيد افغانستان که در راه خدمت 
به  جوانمردانه  نا  توطئه  دریك  وطن  به 

شهادت رسيد.
افتخار  مسعود  احمدشاه  وی  گفته  به 
قومی  شكل  آن  به  نباید  و  است  وطن 
او  های  کارنامه  بلكه  بدهيم،  وسمتی 
ارتباط به همه مردم افغانستان دارد و بين 

همه تقسيم است.
گفت:  افغانستان  مردم  به  خطاب  او 
نژاد  و  قوم  و  تعصب  انحصار  از  بيائيد 
خود را رها کنيم و این بت را بشكنيم تا 
در زمره مسلمان واقعی قرارداشته باشيم.

حضرت  دانشگاه  استاد  این  گفته  به 
پيامبر)ص( تصریح کرده است، هرگز از 
امت ما نيست کسی که مردم را از روی 
عصبيت به قوميت دعوت می کند و کسی 
که به خاطرتعصب می جنگد و کسی که 

با تعصب از دنيا می رود.

های  سایرکشور  و  و  ميانمار  مسلمانان 
اسالمی که به تو اقتدا می کنند امروز ذبح 

می شوند.
و  شریف  حرم  امام  به  خطاب  با  او 
برای  حرف  چه  گفت:  عربستان  حكام 
ميليارد و چند  برابر یك  دارید در  گفتن 
که  حالی  در  دنيا  مسلمان  ميليون  صد 
عنوان خادمين حرم را به خود اختصاص 

مظلوم کمك کنيد.
برابر  در  جهاد  امروز  نيازی،  باور  به 
ظالمين در ميانمار واجب است و اگر یك 
بدون  بكشد  را  آنان  از  تن  یك  مسلمان 

حساب به جنت خواهد رفت.
شهادت  رسيد-  راه  از  شهيد  هفته 

افتخار ملت افغانستان است
هفته  از  خود  سخنان  ادامه  در  نيازی 

اکبر  محمد  وزیر  مسجد  جمعه  امام 
خان با انتقاد از سكوت دنيا در باره فاجعه 
انسانی در ميانمار گفت: حكام عربستان؛ 
امام حرم در برابر یك ميليارد و چند صد 
ميليون مسلمان دنيا به خصوص مسلمانان 
مظلوم ميانمار در حالی که عنوان خادمين 
اند، چه  داده  اختصاص  به خود  را  حرم 
این  با  که  بدانيد  یقين  دارند؟  پاسخی 
قيامت رو سياه محشور  سكوت در روز 

خواهيد شد!.
به گزارش خبرگزاری آوا، نماز پرفيض 
جامع  درمسجد  جمعه  سياسی  عبادی 
امامت  به  اکبرخان شهرکابل  وزیر محمد 

داکتر ایازنيازی اقامه شد.
به  مردم  توصيه  ضمن  نيازی  آقای 
ترك  و  واجبات  به  امر  الهی  تقوای 
محرمات، بر وضعيت آشفته دنيای اسالم 
به خصوص مسلمانان ميانمار اشاره کرد 
و گفت: امروز درهر گوشه دنيا مسلمانان 

قربانی جهالت می شوند.
دردناك  وضعيت  به  اشاره  با  نيازی 
مسلمان  اقليت  گفت:  ميانمار  مسلمانان 
در کشور ميانمار از یكسال به این طرف 
مورد ظلم قرار می گيرند و مسلمان کشی 
اما دنيا سكوت کرده  ادامه دارد  همچنان 
از مسلمانان ميانمار را  است. او حمایت 
وظيفه همه مسلمين جهان خواند و تاکيد 
نمی  ظالم  گربيان  به  ما  دست  اگر  کرد 
رسد حداقل با زبان باید از حق مسلمانان 

مظلوم دفاع کنيم.
او همچنان اضافه کرد: کوبيدن ظالم و 
حمایت از مظلوم به صورت عام از طرف 

خداوند اجازه داده شده است.
نيازی همچنان عالوه کرد: در برابر ظلم 
ایستادگی و در برابر تجاوز جهاد و دفاع 
از مال و جان واجب است و شكی نيست 


