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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 اسالمی ]روزنامه:[ جمهوری

 ۱۳۶۴آذر  ۲۵دوشنبه  ]تاریخ:[

 ۱۸۹۸ ]شماره:[

 

 وزیر: قطعنامه مجمع عمومی ارزش آراء سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملتها از بین برد نخست

وضعیت مالی دولت مطابق برنامه ساالنه، در جلسه دیروز هیات وزیران بریاست مهندس میر حسین موسوی نخست 

 وزیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وجه به رای مغرضانه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض بگزارش خبرنگار ما، در این جلسه همچنین با ت

حقوق بشر در ایران عنوان شد که باید مشخص شود که اعتراض قطعنامه مزبور به اجرای قوانین حیات بخش اسالم 

است یا به چیزی دیگر اگر اعتراض به قوانین الهی باشد که بنظر چنین میرسد سازمان ملل خود را در برابر یک 

 ارد از مسلمانان جهان قرار داده است.میلی

در ادامه این جلسه همچنین کمک رزمندگان تیپ قمر بنی هاشم به دولت خدمتگزار تقدیم هیات وزیران شد که مورد 

را به اطالع اعضای هیات دولت « یونیدو»توجه و تقدیر قرار گرفت. آنگاه وزیر صنایع گزارشی از اجالس اخیر 

ما حاکیست در پایان جلسه دیروز هیات دولت نخست وزیر طی گفتگوئی قطعنامه اخیر  رساند. گزارش خبرنگار

 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.

مسئولین ای وجود داشته باشد تا با توجه به اعالم قبلی نخست وزیر در این گفتگو اظهار داشت: ممکن است توطئه

المللی با حرکاتی از قبیل صدور قطعنامه جمهوری اسالمی در مورد لزوم محکومیت تجاوز رژیم عراق در مجامع بین

بر علیه جمهوری اسالمی ایران نخست ارزش محکوم شدن دولتی توسط سازمان ملل از بین برود آنگاه رژیم عراق 

 گردد.در شورای امنیت بعنوان متجاوز شناخته شده و محکوم 

کنیم قطعنامه اخیر ارزش آراء سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملتها از بین برده نخست وزیر افزود: ما اعالم می

 است.

وی همچنین اظهار داشت: جالب است که در میان موافقین قطعنامه اخیر مجموع ]مجمع[ عمومی سازمان ملل 

آنها آمریکای  رأسرژیمهای جنایتکار اسرائیل، شیلی، آرژانتین، السالوادور و سایر کشورهای صنعتی و در 

ی به نقض حقوق بشر متهم شویم و برای جهانخوار قرار دارد و برای ما همین افتخار بس که از جانب چنین کشورهائ

سازمان ملل همین سرشکستگی کافیست که بر اساس آراء کشورهائی از این قبیل که برخی خود پیش از این از سوی 

 اند به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران بپردازد.آن سازمان به نقض حقوق بشر متهم شده

جالبتر اینکه مدعیان تروریست و نقض حقوق بشر در ایران اخیراً بطور  نخست وزیر در پایان سخنان خود گفت:

اند البته آنها سال اخیر اعتراف کرده ۴هزار نفر در  ۱۰نفر در سال گذشته و  ۱۵۰۰رسمی در نشریات خود به قتل 

این اعداد اغراق می چون در برابر تعداد افراد بیگناهی که میکشند از اربابان غربی خود جیره دریافت میکنند در ذکر

 نمایند ولی همین سربلندی برای ما بس که از سوی چنین جنایتکارانی به نقض حقوق بشر متهم شویم

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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