بسم هللا الرحمن الرحیم
اطالعیه انجمن نور -مرکز اسالمی نبی اکرم (ص) در رابطه با وقایع تروریستی در عراق
مرکزاسالمی نبی اکرم (ص) تروریزم دولتی امریکا را تقبیح نموده همدردی خود را با ملتهای ستمدیده و مقاوم
شرق میانه اعالم میدارد.
حملۀ که در میدان هوایی بغداد توسط نیروهای امریکایی صورت گرفت و باعث شهادت سردار سلیمانی ،ابومهدی
المهندس وشماری دیگری از یارانشان گردید نمونه از سلطه جویی امریکا و در راستای تشدید تنش ها میباشد.
انجمن موضع گیری خردمندانه رهبران ،شخصیت های سیاسی و دولتی اعتدال پسند کشورهای جهان و همچنان
رهبران دینی مخصوصا حضرت آیت هللا المیمی سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیمیان را در مورد حواد
اخیر عراق در برابر زور گویانی که هم تروریستها را پرورش میدهند و هم به همان بهانه حضور شان را توجیه و
سرزمین های مسلمانان را اشغال میکنند متناسب و حکیمانه تلقی مینماید.
یقینا ً وقت چنین حمالت نیامی پالن شدۀ جنگی که آنهم نه در میدان محاربه ،بلکه در مناطق عام المنفمه و در تحت
قلمروی کشور سومی که مربوط به مهاجم نمیباشد ،بوقوع بپیوندد طبما ً یک عملی تروریستی نامیده میشود .حمالتی
که موجب بشهادت رسانیدن شخصیت های شهیر ملی و فرا ملی و دینی کشورها گردد پیامد بجز حس انتقام جویی
چیزی دیگری نخواهد داشت .با کمال تأسف این تروریزم دولتی وضع منطقه را پیچیده تر و بحرانی تر نموده و
قربانیان بیشتر از کشورهای مختلف خواهد گرفت .امنیت همه کشورهای جهان به تهدید جدی مواجه شده و جهان را
بسمت و سوی نا امنی و بی ثباتی میکشاند.
انتیار ما از مجامع حقوقی بین المللی اینست که با سمی و تدبیر زورگویان را با یک صدای واحد با قوه منطق و
عدالت خواهی به نفع انسان و انسانیت متوجه ساخته و تنبیه نمایند .تا با این رویکرد جلو تنشها گرفته شده و وضع
بیشتر از این متشنج و شکننده نگردد .ایجاد هر نوع ماجراجویی فاجمه آفرین بوده و بهتر است بدون فوت وقت دست
بکار شوند.
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