بسم الله الرحمن الرحیم
امنیت روسیه  9تن از شباب حزب التحریر را دستگیر منود
(ترجمه)
سایت روسیه امروز جمعه مورخ  25ربیع الول 1441هـ.ق  22 /نومرب 2019م گزارش ذیل را منترش ساخت« :امنیت روسیه ،دو رهرب و
 7عضو تنظیم "حزب التحریر اسالمی" تروریستی جهانیی را که در اعامل غیر قانونی دست داشتند و دنبال فروپاشی قدرت از طریق
اعامل زور بودند ،در چند منطقه کشور مذکور دستگیر منود ».هیئت امنیت فدرال روسیه در بیانیهایکه به روز جمعه صادر منود،
اشاره منوده که برای دستگیری تروریستان در مسکو ،تاتارستان و ولیت تیومین در منطقه اورال پایتخت کشور عملیات ویژهای را
به راه انداختند و نیز توضیح دادند که بازداشت شدگان برای ایجاد ساختامنهای مخفی تروریستی تالش میکردند و در جستجوی
منابع متویل ،ترویج افکار و بسیج کردن مسلامنان منطقه در صفوف حزب شان بودند .در بیانۀ فوق آمده« :ثابت شده است که
اعضای حزب مذکور در فعالیتهای غیر قانونی مبتنی بر ایدیولوژی و مفکوره ایجاد خالفت جهانی خیالی و ویران منودن
سازمانهای جامعه سیکولریستی دست داشتهاند و به دنبال دگرگون ساخنت قدرت کنونی از طریق اعامل زور است ».در بیانیه
فوق ذکر گردیده است که در نزد بازداشت شدگان سوژههای تبلیغاتی ممنوع در روسیه ،رسانههای جمعی و ذخیره بیانیهها وجود
داشت.
الرایه :کینهتوزی روسیه جنایتکار علیه اسالم و مسلامنان نه تازه است و نه هم پنهان؛ روسیه همیشه دشمن آشکار اسالم و مسلامنان
بوده ،چگونه چنین نباشد؛ در حالیکه روسیه بر ضد دولت خالفت عثامنی جبههگیری منود ،سالهاست که برای حامیت از بشار
اسد ،ستمگر شام به قتل مسلامنان بیگناه میپردازد ،کتابهای ثقافت اسالمی را ممنوع قرار داده و دخرتان مسلامن را از پوشیدن
رورسی در مدارس  /مکاتب و انستیتوتها منع منوده بود .بنابر این دستگیر و بازداشت منودن شباب حزب التحریر توسط روسیه
– که میفهمد حزب التحریر حزب سیاسیی است که فعالیت نظامی ندارد -جنگ خود را علیه اسالم ادامه میدهد ،و این را برادر
مان سونجاتوف رسالن عضو حزب التحریر که حکومت روسیه او را در مارچ گذشته محکوم به  22سال حبس منود ،به دقیقترین
الفاظ در اثنای محاکمه در دادگاه چنین بیان منود« :محاکمه کنونی ثابت ساخت که نه بر ضد ما حکم میکند و نه بر ضد حزب
التحریر ،بلکه امروز بر ضد دین الله اسالم حکم میکنند».
برای متامی حکومتهای که ستم میکنند و حاملین دعوت را به بند میکشند ،میگوییم :شام را به چیزیکه از آن بد میبرید و از
آن ناراحت می شوید ،مژده میدهیم؛ حزب التحریر راه خود را می پیامید و شب و روز را برای رسیدن به هدف خود با وجود مشکالت
و سختیهایکه در راه آن قرار میدهید ،برای تأسیس دولت خالفت راشده ثانی بر منهج نبوت ،تالش میورزد؛ زیرا وعده الله
سبحانه وتعالی است و اوتعالی به وعده خود خالف منیکند.
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