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 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 اخبار داخلی

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی مقاله[

 ١٢ژانویه  ٢٨٩١

 

 تولید گازوئیل

احمد توکلی در مورد تولید گازوئیل گفت: خوشبختانه با تالش برادران متعهدمان در صنعت نفت ما در شرایط فعلی 

 .یما داشتهمیلیون لیتر افزایش تولید گازوئیل  ٨نسبت به آغاز جنگ حدود 

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید: نظر شما در مورد اکاذیب یکی از نشریات غربی که ادعا 

کرده است در ایران بهائیان را اعدام میکنند چیست؟ گفت: ما بنا به اعتقادمان و بنا به قانون اساسی کشورمان نه تنها 

. ولی کشیم ینمرا نیز بخاطر کمونیست بودن  ها یستکمونه حتی ، بلککشیم ینمبهائی را فقط بخاطر اینکه بهائی است 

هر فردی که علیه منافع و مصالح جمهوری اسالمی و ملت انقالبی ایران فعالیت کند، طبق قانون محاکمه و مجازات 

جازه زندگی ا وجه یچه بهکنند  و در ایران جاسوسی می گیرند یمخواهد شد. وی افزود: ما به کسانی که از اسرائیل پول 

مسلمان باشند یا بهائی و ما  ها آن کند ینموجه با آنان برخورد خواهیم کرد و این برای ما فرقی  یدترینشدو به  دهیم ینم

برخورد خواهیم کرد و بر این اساس است که ما  شدت بهبا تمام کسانی که بر روی ملت ایران اسلحه بکشند، قاطعانه و 

منافع  برخالفو اکنون نیز هر کس  یما کردهس آمریکا و جاسوس اسرائیل را اعدام در ایران جاسوس شوروی، جاسو

از  ییاباهر چه تعدادشان باشد ما  ها یناو مصالح ملت مسلمان ایران اقدامی انجام دهد، قطعاً مجازات خواهد شد و 

. وی در پایان کنیم یمشدیداً تکذیب  را یما کردهاعمال مجازات نداریم، ولی اینکه ما کسی را بعنوان بهائی بودن اعدام 

علیه حیثیت جمهوری اسالمی ایران است که ما معتقدیم  ها یونیستصهدر مورد این ادعا گفت: این ادعاها تبلیغات خود 

 تبلیغات بر مردم مستضعف جهان نیز اثری نخواهد گذاشت. گونه ینا

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


