رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎی اﻧﺪوﻧﺰی در دﯾﺪار رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ:
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان آﻣﺎل و آرزوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاده دﻧﯿﺎﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﺘﺸﻞ از ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری؛ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨ ﺷﺎﻫﺮودی و ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ رﺳﺘﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ »ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺳﻌﯿﺪﻋﻘﯿﻞ ﺳﺮاج« رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎ اﻧﺪوﻧﺰی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ،
ﺿﺮورت ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃ و وﺟﻮد داﻧﺸﺎﻫ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان
ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎ اﻧﺪوﻧﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان را آﻣﺎل و آرزوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاده دﻧﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و دﻋﺎ ﻣﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻫﺮ ﺧﻄﺮی ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
»ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺳﻌﯿﺪﻋﻘﯿﻞ ﺳﺮاج« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ وارﺳﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ و آﮔﺎه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت وﻫﺎﺑ و ﺗﻔﯿﺮی در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
و اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻨﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان درﺑﺮاﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻓﺮاﻃ و ﺗﻔﯿﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی از ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧ در اﻧﺪوﻧﺰی و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺎم ﻏﺰاﻟ ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  260ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ اﻧﺪوﻧﺰی را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﻌﺮوف اﻣﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎی ﮐﻞ اﻧﺪوﻧﺰی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺑﺎ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﻌﺮوف اﻣﯿﻦ ﮐﯿﺎﯾ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎی ﮐﻞ
اﻧﺪوﻧﺰی دﯾﺪار و ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و آﮐﺎدﻣﯿ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ و ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ رﺳﺘﻤ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان ﮔﺰارﺷ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨ ﺷﺎﻫﺮودی ﻧﯿﺰ درﺧﺼﻮص
ﺗﻼش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن وﺣﺪت و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﺎب در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺿﺮورت
وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﻣﻄﺎﻟﺒ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
»ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﻌﺮوف ﮐﯿﺎﯾ «ﻧﯿﺰ درﺧﺼﻮص ﻟﺰوم و ﺿﺮورت وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار داد.
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮدﻣﺪار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود  720زﺑﺎن 400 ،ﻧﮋاد و 11ﻫﺰار ﻗﺒﯿﻠﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺪون ﺗﺴﺎﻣ و ﺗﺴﺎﻫﻞ و
وﺣﺪت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮر  260ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﺬا وﺣﺪت را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

