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 مقاله[ نییدر پا]یادداشت دستنویسی 

 

 ]روزنامه:[ جمهوری اسالمی

 ۸۵ شهریور ۶

 ۴۷شماره 

 امام در اروپا ندهینماهللا حسین نوری  مصاحبه اختصاصی با آیت

حسین نوری نماینده مخصوص امام در اروپا که برای بررسی وضعیت و مشکالت دانشجویان ایرانی به مدت  هللا تیآ

بلژیک سوئیس و لوکزامبورگ سفر  -هلند  –دانمارک  –اتریش  –سوئد  –فرانسه  –ماه به کشورهای انگلیس  ۲

 خمینی در قم به ایشان تسلیم داشت. کرده بود پس از بازگشت به وطن گزارش مأموریت خود را در مالقاتی با امام

اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری پارس در قم درباره سفر به اروپا با اشاره به کثرت  ییگفتگونوری در  هللا آیت

دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و لزوم اطالع و آگاهی از وضع تحصیل و زندگی آنان که در پی انقالب اسالمی در 

برای برقراری  یا ندهینمایادآور شد امام بدین مالحظات  اند رساندهلت ایران را به گوش جهانیان جریان انقالب، ندای م

مختلف، دل  یها پستو  ها شغلهایی که در  ارتباط نزدیک و بررسی مسائل و مشکالت این دانشجویان و دیگر گروه

 در هوای ایران داشتند به اروپا اعزام داشت.

به طور کلی هفت  که چه مسائلی در این سفر مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: سؤالوی در پاسخ به این 

مشکالت ایرانیان غیر  -ها  و کنسولگری ها سفارتخانهموضوع مطمح نظر بود که عبارتند از: وضع دانشجویان، وضع 

چگونگی اعمال و گروهی غرب در قبال انقالب ایران و  یها رسانهوضع  - گرا چپ یها گروهفعالیت  -دانشجو 

 و وابستگان به صهیونیسم و امپریالیسم و رژیم سابق. یضدانقالب یها توطئه

در  کار بیفرهای  نوری سپس تدابیری را که برای جلوگیری از افتادن دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به دام گروه هللا آیت

خل کشور مراکزی برای راهنمایی و کمک به تأکید کرد که الزم است در دا ازجملهخارج باید اندیشید برشمرد و 

شود تا این قبیل افراد قبل از عزیمت به خارج در این مرکز راهنمایی شوند، به چشم و گوش بسته  سیتأسدانشجویان 

 به خارج نروند.

تحصیلی به دانشجویان مستعد، تهیه کار برای  ۀنیهز کمکوی لزوم فراهم کردن تسهیالت و وسایل الزم و دادن 

 دانست. مشکالتشان، قبل از بازگشت آنان به میهن را از دیگر تدابیر برای رفع النیالتحص ارغف

ها و  برای دیپلمات متیق گرانمجلل و  یها ساختمانها و اجاره  کالن دیپلمات یها یافتیدرنوری سپس از  هللا آیت

از  یا عدهدر اروپا گفت:  یضدانقالب یها توطئهایرانی در خارج انتقاد کرد و درباره  یها سفارتخانهاعضای 

گیرند به  رژیم سابق که برخی از آنان از جهان خواران استعمارگر الهام می یها مهرهو  کاران تیجناو  ها یضدانقالب

پردازد و  دهند و به توطئه و تحریک می فراغت علیه انقالب ایران ترتیب می باکمالخارج کشور گریخته و متأسفانه 

در شهر پروژا که یکی از شهرهای ایتالیا است عالوه بر ترتیب جلسات، تظاهراتی علیه انقالب ایران و  اه ییبهاحتی 

در پاریس و جمشید آموزگار در اتریش و  اش دستهشاهپور بختیار با دار و  اکنون همو  اند انداخته به راهرهبر انقالب 

تا مرفق به خون  چنگالشانکه  کاران تیجنابه عمل آید این برند. باید اقداماتی  شعبان جعفری در هامبورگ به سر می

انقالب ایران ممنوع  هیبرعل، الاقل از اظهار وجود اند نشدهملت مظلوم آغشته است به چنگال عدالت اسالمی سپرده 

 باشند.

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


