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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۲۲ص  ۲۸۲۶۱شماره  – ۲١۹۵ تیر ۲۱ -اطالعات :[ روزنامه]

 افشاگری انجمن اسالمی وزارت امور خارجه

، پیرو بیانات امام، وضع موجود وزارت ۲١۹۵ تیر ۲۲ای به تاریخ  یهاعالمانجمن اسالمی وزارت امور خارجه طی 

 شده است. خارجه را افشا نموده و خواستار اقدامات انقالبی در جهت تحقق اهداف انقالب اسالمی

 "ان هللا الیغیرو ما بقوم حتی یغیرو اما بانفسهم".

 دهند. حالشان را تغییر آن قومخداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود 

 )قرآن مجید(

 ها در آنجا باشد". یخراب"اگر وزارتخانه انجمن اسالمی دارد این انجمن اسالمی چطور گذاشته تا حاال اینطور 

 )امام خمینی(

های قبلی باطالع امت مسلمان ایران میرساند که انجمن اسالمی وزارت امور خارجه با توجه به رسالت  یانیهبپیرو 

های جمهوری اسالمی  یندگینمابمنظور اصالح وضع ادارات و  خود رادارد تاکنون نقطه نظرهای  بر عهدهمکتبی که 

 اعالم نموده است. ایران در خارج و سرعت بخشیدن به تداوم انقالب اسالمی

صادقانه در اختیار مسئوالن  خود را و توانآنکه اعضای این انجمن با سعی و تالش شبانه روزی نیرو  باوجود

این مسئوالن نه تنها استقبالی نکردند بلکه شروع به کارشکنی و جلوگیری  متأسفانهگذاشته بودند لیکن  خارجهوزارت

های انجمن نمودند و کار را بجائی رساندند که کارمندان ساواک را ابقاء نمودند، از مشاوران اشرف و  یتفعالاز 

اند، برخی راد بدنام و مشهور به فحشا را همچنان نگهداشتهی شمس استفاده کردند تعدادی از افها کاخروسای تشریفات 

 اند از جمله در کنفرانسهای جهانی نظیر کنفرانس غیر متعهدها از این افراد را در امور حساس مملکتی بخدمت گرفته

و کنفرانس بررسی مداخالت آمریکا در ایران و... در همین حال عضو فعال انجمن اسالمی را که صمیمانه و 

ادقانه در هیئت پاکسازی این وزارتخانه فعالیت داشته است بخاطر پافشاری بر اجرای مصوبات شورای انقالب و ص

جلوگیری و اعتراض به برخی اعمال غیرقانونی مدیریت از کار برکنار و بعنوان کارمند زائد در اختیار وزارت کار 

 قرار دادند.

اند مسئوالن  ینیچی رژیم طاغوتی مشغول اخالل و توطئهها دهسرسپردرحالیکه مفسدین و فعاالن فرقه ضاله و 

 کنند!!! یموزارتخانه با سکوت خود تلویحا از آنان حمایت 

به  خود رابا توجه به هشدار تاریخی امام امت به مسئوالن مملکتی، این انجمن یکبار دیگر قسمتی از نقطه نظرهای 

 ای خود را باطالع امت مسلمان ایران خواهد رساند:شرح ذیل اعالم و متعاقبا نیز سایر نقطه نظره

و سرسپردگان رژیم منفور  ها فراماسونتصفیه انقالبی کلیه سفرای آریامهری، کارمندان و منابع ساواک منحله -۲

 پهلوی و اخالل گران در امور جاری.

 ی ضاله.ها فرقهطرد اعضای - ۱

ین ترتیب حیثیت و شخصیت سایر خواهران همکارمان خدشه دار باشند تا بد یماخراج افرادی که مشهور به فحشاء -١

 ین خصوص مدارک وجود دارد(.در انشود )

 تجدید نظر انقالبی در احکام صادره هیئت پاکسازی.-۴

 بانقالب اسالمی. مؤمنتدوین ضوابط اداری منطبق بر اصول اسالمی توسط مقامات ذیصالح و -۹
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با این امید که مقامات مسئول بخود آمده و بیش از این با مسامحه کاری موجبات کندی حرکت انقالبی امت مسلمان را 

از مسئوالن فعلی وزارتخانه در انجام دستورات امام امت در خصوص پاکسازی ادارات بیش  چنانچهفراهم نیاورند. 

اهد نمود. در خاتمه از خواهران و برادران همکار متعهد ین تعلل بورزند این انجمن به تکلیف شرعی خود عمل خوا

 سازی محیط اداری تالش نمایند. و سالمخواهیم همگام با سایر اقشار ملت مسلمان ایران درتزکیه  یممسلمان مصرانه 

 انجمن اسالمی وزارت امور خارجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در  دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


