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 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ کیهان بین المللی

 ۱۴۰۶ربیع االول  ۲۲ – ۱۳۶۴آذرماه  ۱۴ – ۱۹۸۵دسامبر  ۵]تاریخ:[ پنجشنبه 

 ۱۴۲۲ [:]شماره

 

 حقوق بشر از مؤسساتموسوی  انتقاد نخست وزیر

بین  مؤسسات نظرهاینقطهحسین موسوی اظهار داشت که  چهارشنبه نخست وزیر روز –( دسامبر )ایرنا ۴تهران، 

سیاست  مرتبط با صهیونیست دفاع میکنند و در هایفرقه حقیقت از دارند در بشر راحقوق  المللی که ادعای دفاع از

 اسالمی تأثیری ندارند.جمهوری 

راستای آسیب  حرکتی را که در اجالس شورای وزیران سخن میگفت تأکید کرد که جمهوری اسالمی هر او که پس از

 هم خواهد کوبید. رساندن به رژیم باشد در

زمان شورای حقوق بشر و سا که درصدد آسیب رساندن به وجهه انقالب اسالمی هستند از هاییاشاره به توطئه او در

 میکنند. فعالیتعفو بین المللی نام برد که تحت تأثیر کارگزاران صهیونیست بین المللی 

 تشکیالتی دارند. هایفعالیتمقابله با جمهوری اسالمی  وی اضافه کرد که آنها در

)سازمان فقین روههای مخالف انقالب، ازجمله مناگفت عامل اصلی تأمین اّطالعات برای این تشکیالت منحصر به گ او

بر  فعالیت این گروهها بر فشاراضافه کرد که " نخست وزیر هستند. هاتروریست، سلطنت طلبان و هدین خلق(مجا

، روی جنایات دولت های فرانسه چشم خود را بر هاسازمان" و افزود، جالب اینکه این روی ایران تمرکز یافته است

عکس، کشوری مانند  بر و اندبستهساختن حقوق مظلومان ادامه میدهند،  که به لگدمال هاابرقدرت آمریکا و سایر

 قرار گرفته است. علیه امپریالیسم آمریکا میجنگد هدف این به اصطالح مدافعان حقوق بشر ایران که بر

رد." نافع و اهداف عمومی قرار داسیاست جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خمینی بر اساس ماو تأکید کرد که "

قابل توجه نیست و هیچگونه سازشی که برخالف منافع جمهوری اسالمی ایران  هاییگفت بنا بر این چنین قضاوتاو 

 باشد صورت نخواهد گرفت.

جهان باید بدانند که این سازمانها چگونه از یک فرقه  نخست وزیر تأکید کرد که یک میلیارد جمعیت مسلمان در

رژیم  بیگانه انگلیس و هایقدرتجاسوسی برای  گذشته مشغول توطئه و سال ۱۵۰ صهیونیستی که در طول

 مقابل این گونه فعّالیتها خواهیم ایستاد. صهیونیستی بوده، جانبداری میکنند. ما در

 عطائی را بعنوان حاکم جدید آذربایجان غربی منسوب کرد. میر یوسفدر ضمن شورای وزیران، زین العابدین 
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