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 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ]ناخوانا[

 

 جمعه شیراز تشریح شد:در نماز 

 یجاظهارات امام جمعه شیراز در رابطه با اسرائیل، سازمان ملل، بهائیت، بودجه و بس

 

چراغ به  های گذشته در صحن مطهر شاه خبرنگار جمهوری اسالمی: نماز شکوهمند این هفته همچون هفته-شیراز

ها  االسالم حائری در قسمتی از خطبه حائری شیرازی اقامه شد حجت الدین یشیخ مح ینوالمسلم االسالم امامت حجت

اظهار داشتند: اآلن در منطقه دو نوع مبارزه با اسرائیل مطرح است یکی بدلی که سرگرم کردن مردم است که از آن 

 کردند باید به یجمله کشورهای عرب منطقه است و طریقه دیگر طبق نص صریح قرآن اگر بیک منطقه لشکرکش

همان روش لشکرکشی شود و اگر گلویت را گرفتند، گلویش را بگیر، زمینت را گرفتند زمینش را بگیر جواب 

لشکرکشی اسرائیل به جوالن از سوی سازمان ملل متحد این برای سرگرم کردن مردم است. سازمان ملل یکی از 

کردن مردم که جوش و خروش مردم را خوش  است برای دل ای یلهدادن مردم است بدست ابرقدرتها وس یبعوامل فر

شود فرونشاند. سازمان ملل برای فرونشاندن غیظ مردم  علیه ظلم وکفربه وسیله سخنرانی هائیکه در سازمان ملل می

است که  یبه مردم ییگو بمباران شده است تا با چند سخنرانی داغ مردم را فرونشاند، سازمان ملل برای پاسخ

اسرائیل را در سازمان ملل محکوم  یها ها بگویند در عوض فشارها و ظلم که آن کشند یم را زیر سؤال یشانها دولت

 .یما کرده

وی در قسمت دیگر اظهار داشت ما باید نفوذ اسرائیل را قبل از همه در بین خودمان از بین ببریم ما اآلن در  

تا النه جاسوسی  یما دارات پاکسازی کردهداری یهودی نداریم و نخواهیم داشت ما بهائیت را در ا کشورمان سرمایه

ها. وی در قسمت دیگر اظهار داشت: در امسال دولت  شکن ملت است به آن اسرائیل بسته شود واین جواب دندان

توانسته بودجه سال آینده را یکجا به مجلس بیاورد و این نشانه این است که در شش ماه گذشته ما برای رسیدن به ثبات 

نام خواهم  بلندی برداریم در پایان وی افزود من هم در بسیج ثبت یها قدم یما سیاست مستقل آینده توانستهگذاری  و پایه

 کرد و از مافوق خودم اطاعت خواهم کرد.

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس

 


