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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[

 

 ]روزنامه:[ جمهوری اسالمی

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

 ۱۸۸۹ ]شماره:[

 

 پایان جلسه دیروز هیات دولت:نخست وزیر در 

المللی که وابسته به صهیونیسم است منافع جمهوری اسالمی ایران در معرض قضاوت سازمانهایی از قبیل عفو بین

 قرار نخواهد گرفت 

حسین موسوی نخست وزیر آقای مهندس میربخش خبری: هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران صبح دیروز به ریاست 

 آخرین تحوالت و رویدادهای منطقه و جهان را بررسی کرد.  تشکیل جلسه داد و

به گزارش خبرنگار ما، نخست وزیر ابتدا پیرامون مسائل مطروحه در این جلسه به خبرنگاران گفت: هیات دولت 

العابدین میریوسفی عطائی که غربی را بررسی کرده و در این رابطه به آقای زین  موضوع استانداری آذربایجان

  اند به اتفاق آراء جهت استانداری آذربایجانآذربایجان غربی و ایالم بوده  در استانو قوی  روشن اریبسعملکرد دارای  

نخست وزیر پیرامون ماهیت و عملکرد کمیته حقوق بشر و سازمان  حکم آن ابالغ خواهد شد. ؛ وغربی رای داد

ای های گستردهن سازمانها دخالت دارند و اینها فعالیتالملل در ای المللی اظهار داشت: عناصری از صهیونیسم بینبین

را در موقعیتی که ما در تدارک یک عملیات گسترده هستیم و هفته وحدت در کشور ما بر پا بود، علیه ما تدارک  

 اند.دیده

ما در  های غیرمنصفانه سازمانهای جهانی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند اگیرینخست وزیر افزود: موضع

تواند تاثیری در سیاست جمهوری اسالمی ایران  کنند، نمیهای صهیونیستی و جاسوسی حمایت میحقیقت از فرقه 

منابع خبرگیری و مستندی که این گونه سازمانها برای کسب اخبار همانطوریکه حضرت امام فرمودند داشته باشد و 

ها و تروریستهای آدمکش تشکیل شده و تمام این اعمال  طلب متکی به آنها هستند از مخالفین دولت منافقین، سلطنت

نخست وزیر در ادامه افزود: در حالیکه جنایات آمریکا و  برای ایجاد فشار بر جمهوری اسالمی به کار گرفته میشود.

ی طلبان  فرانسه و سایر ابرقدرتها در جهان نادیده گرفته میشود و حقوق مسلمانان جنوب فرانسه پایمال میشود و آزاد

های خونین آنان له میشوند چرا در چنین شرایطی کشوری که علیه آمریکا و امپریالیسم میجنگد باید جهان زیر چکمه

 مورد توجه قرار گیرد و این مسئله باید مورد افشاگری قرار گیرد. 

ضد صهیونیستی و ضد ٫های ضد نژاد پرستانهها به خاطر سیاستروشن است این تعارض :کرد تأکیدنخست وزیر 

های بلند مردم و رهبری امام بر این اساس  امپریالیستی انقالب اسالمی میباشد و طبیعی است دولت بر اساس آرمان 

گونه تحرکی است که  ها اهمیت ندهد. نخست وزیر گفت: سیاست دولت سرکوب هر استوار باشد که به این داوری 

 قصد براندازی نظام را داشته باشد و ما منافع جمهوری اسالمی را در معرض چنین قضاوتهائی قرار نخواهیم داد. 

المللی برای  باید برای نشان دادن ماهیت پلید دستهایی که پشت سر سازمانهای بین بر اینکه تأکیدنخست وزیر ضمن 

رند، مردم و دستگاههای گوناگون و طرفدار انقالب اسالمی کارهای ضربه زدن به انقالب اسالمی حضور دا

تری را انجام دهند گفت: ما چیزی نداریم که از جهانیان مخفی کنیم و کوچکترین نرمشی نشان نخواهیم داد و  گسترده

معه یک های جهان سوم و اسالمی روشن خواهیم کرد. باید برای جادر عین حال وضع این سازمانها را برای ملت 

ساله اخیر مشغول   ۱۵۰میلیاردی مسلمانان روشن شود این سازمانها که از یک فرقه صهیونیستی سیاسی که در 
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انگلیس و اسرائیل بوده چگونه حمایت میشوند اما با هر  مخصوصا  دسیسه، توطئه و جاسوسی برای کشورهای بیگانه 

 .نوع حرکتی از این قبیل مقابله خواهیم کرد

های اقتصادی و نظامی  اینگونه مسائل نشاندهنده یاس دشمنان انقالب از شکست دادن جمهوری اسالمی در زمینهو 

است و هدف از بد جلوه دادن انقالب ایجاد یک نوع بدبینی نسبت به انقالب است تا از گسترش عالقه مستضعفان و 

وزیر در پایان سخنان خود گفت: الزم است  ملل مسلمان به انقالب اسالمی جلوگیری کنند مهندس موسوی نخست

های دولتی به افشاگری ماهیت مخالفان انقالب پرداخته که چگونه به فساد اخالقی و  های گروهی و دستگاهرسانه

اند بنابراین شناخت راههائی که ها تبدیل شدهای برای دستان ابرقدرتآدمکشی و ترورهای کور کشیده شده و به وسیله 

هانی برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی بکار میگیرد میتواند سیاستهای آنها را خنثی کند که در این  استکبار ج

 رابطه باید افکار عمومی جهان مورد خطاب قرار گیرد و جنایات امپریالیسم برای آنان افشاء شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهبه نکتویسی از اصل سند است. اگر ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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