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  ودروغ هاي جمهوري اسالميجريان ميانمار 
  نادقوقح -ضيفريما

قطعنامه  رودص درپی اقدامات ضد انسانی دولت ميانمار عليه مسلمامان  روھينگيا  سازمان ملل مبادرت به
پيشنھاد مزبور بوسيله عربستان سعود بنماينگی ازسازمان ھمکاريھای اسالمی  ؛ای عليه دولت ميانمار کرد

ن جلسه آ در يهسور چين و . روسيه ورای مخالف بتصويب رسيد ١٠رای موافق و ١٢٢داده شد که با 
   .اعزام نماينده سازمان ملل به ميانمار بوده است ن قطعنامه سازمان مللآ. مضمون رای منفی دادند

جمھوری اسالمی  برخالف انتظار، درجلسه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرد وچون اين اقدام 
، جمھوری المی مواجه شدجمھوری اسالمی با انتقادات مسلم وجدی جامعه جھانی خاصه کشورھای اس

   :الزم ديد که علت عدم حضور خودرا بشرح زيربيان کنداسالمی 

نمايندگی جمھوری اسالمی)  دليل اصلی غيبت دررای گيری را مطرح شدن قطعنامه ازسوی ( اين دفتر<
  >کرده استم متھکميته سوم سازمان ملل دانسته واين کميته رابه سياست وضد ايرانی بودن 

  ند دروغگو هم كم حافظه ميشود وهم احمق ميگوي

دليل جمھوری اسالمی برای عدم شرکت دررای مجمع عمومی اين است که  مطرح کننده قطعنامه ازسوی 
   .به سياست ضد ايرانی است که متھمکميته ای بوده 

نھم درحد مسلمامان آاست که وقتی دشمن ما به يک مظلومی ظلم ميکند  نآادعای جمھوری اسالمی ھمانند 
بھانه  حماقت را در ؛ما بھانه کنيم که چون ظالم دشمن ماست پس ما به مظلوم کمک نميکنيم ميانمار

  ؟جمھوری اسالمی مالحظه کرديد

  دروغ ، دروغ ، دروغ

قساوت ھائی  کشتار و مار به مناسبتــنی درمحکوميت حکومت مياعدم شرکت جمھوری اسالمعلت واقعِی 
ونيز مخالفت سوريه با تصميم سازمان ملل به محکوميت حکومت ميانمار  شدهکه نسبت به مسلمانان ميانمار

مدن جمھوری آزمان بوجود  اين است که مسلمانان ميانمار اھل تسنن ھستند ودشمنی شيعه وسنی از
   .است يانيھود ان ونلمااختالف مس زا خشن تر و تربد بتاسالمی غاصب بمرا

  وزن اختالف ودشمني بين اهل تسنن وتشيع وبرعكس 

عه با تستن ھم باشد ازسوال وجوابی که ميتواند قرينه ای ازدشمنی اھل شي دشمنی اھل تسنن با اھل شيعه حد
   .شودمده شناخته آھابی ھا بعمل ناصرالعمر مفتی و که ازيکی ازمفتی ھای اھل تسنن بنام

بيشتر ازيھود ونصاراست برای نجات اسالم چگونه  خطرشيعيان نسبت به اسالماز مفتی مزبور سوال شد <
  >؟اين طايفه را ريشه کن کنيمبايد 
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  پاسخ مفتي 

   .رابتدا بايد بدانيم که شعيان جزبايک حکومت اسالمی جھانی ريشه کن نميشوندد 
يا اينکه اسالم راميپذيرند يا اينکه سربريده  راه دارنددو یيان بعد ازبرقراری حکومت اسالم جھانعيش 

  :نھا چنين رفتارکردآشوند  واگراصرارکردند که برمذھب خود باقی بمانند بايد با 

  گيرد.......... فرا را نھاآگوسفند  سرببرند تاخون سرتاپای  ھمه شيعيان را چون سر  –ول ا

   .بصورت عادالنه تقسيم کنندمندگان نھارابه اسارت ببرند ودرميان رزآ زنان -دوم

 کودکان شيعه رابه فراگيری تعليمات اسالمی صحيح وادارند ودرفتوحات اسالمی از  -سوم
   .نھا استفاده کنندآ

   .ويران سازند و لوده شيعه رانابودآمعابد وضريح ھای شرک  -چھارم  

  .لودشان را ازبين ببريدآتفتيش کنيد وکتابھای شرک  را نھاآخانه ھای  –پنجم 

، يزيد وعايشه وحفصه بنامھای مانند معاويه را را مجبورکنيد که کودکان خود نھاآ ششم
  .نامگذاری کنند

  ١ .ن شرکت کنندآ را جشن بگيريد وشعيان را مجبورکنيد که در روز عاشورا  -ھفتم

  نمونه ازدشمني اهل شيعه با تسنن

تش زده آخانه ھايشان  واره وآ ھمينکه درميانمارھشتصد انسان مسلمان بدست حکومت بودائی ھا کشته و
را دورقمی  نھاآ، ھمينکه درکردستان ايران ھزاران ايرانی کرد کشته شدند وجمھوری مسلمان تعداد شده

سرطان لنفی  ارنھا کمک ھم نکرد ومردم موجب کمک شدند، ھمينکه درسوريه فرزندان گرفتآشناخت وبه 
نھا نميشود نمونه ھائی ازکين ودشمنی حکومت آاھل تسنن گروگان گرفته شده وذره ای رحم نسبت به 

   .تشيع با اھل تسنن است

  لباس بعدازعروسي براي سرمنارخوبست 

ديد گاف عجيبی کرده که  رای گيری مجمع عمومی سازمان ملل جمھوری اسالم بعد ازگذشت دوروز از
رای گيری رای خودرا به موافقت با رای  مدعی شد که ايران دوروز بعد از  ؛ت ننمودهدررای گيری شرک

   .خوبست مصداق لباس بعد ازعروسی برای سرمناردرست  ،مجمع عمومی به دفترسازمان ملل فرستاد

رای گيری  ن جمله است که دررای گيری شرکت شود وآ شرکت دررای معنای خاص خودش را دارد واز
   .را شمرده ميشودآ ی  ويا علنی است درزمان محدود است که پايان رای گيری اعالم ومخفاگر ھم

گيری ھای خصوصی  مانند شرکتھا ديده شده که کسی  یدرکجا  چه سازمان ھای بين المللی ويا حد را
ن دستگاه بفرستد؟ محال است کسی جرات آرا به  نکه نتيجه رای گيری معلوم شده رای خودآدوروز بعد 

   .اال جمھوری اسالمی ويا کسی به چنين رای اعتباری بدھدمسخره را بخود بدھد  راين کا
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