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 حمایت حکومت جمهوری اسالمی از تروریسم        

 ،یگرام هنانیم هم

 برون و مرز درون در خبرگان مجلسی شینما انتخاباتی برای اسالمی جمهوری ا رسانهی اهویه با همزمان

ی ارسفی ها رسانه ازی برخ دری اسالمی جمهوری های باز شب مهیخ هیحاش دری بار اسف خبر ران،یای مرزها

 کشور دری اسالمی جمهور اعتدال دولت ندهینمای فتحعل محمد. شودی م منتشر سروصدای ب و رنگ کم زبان

 با نبرد دری نیفلسط شدگان کشتهی ها خانواده به کندی م اعالم نظام رهبر ندهینمای تیوال اکبری عل همراه به لبنان

( تومان ونیلیم نود از شیب) دالر هزار ۳۰۰۰۰ و( انتوم ونیلیم کی و ستیب از شیب)  دالر ۷۰۰۰ مبلغ لییاسرا

 . کندی می مال کمک آنها یها خانه شدن خراب بابت

 مقامات  داشت، همراه بهی جهان جامعه سطح در رای متعددی ها واکنش سم،یترور ازی مالی رسم تیحما نیا

 را آن و کرده محکوم دایدش را نیفلسط خودگردانی داخل امور دری اسالمی جمهور آشکار دخالتی نیفلسط

 به خطاب حرکت، نیا به اعتراض در لییاسرا دولت نیهمچن. اند آورده شمار بهی الملل نیب نیقوان آشکار نقض

. استی الملل نیب سمیترور عرصه دری اصل گریباز همچنانی اسالمی جمهور که کردی ادآوری یجهانی ها قدرت

 گروه ازی اسالمی جمهوری بانیپشت زین کایآمر متحده االتیا دمکرات حزبی انتخابات نامزد نتونیکلی لریه خانم

 .نمود محکوم دایشد را نیفلسط ملت امور در دخالت و منطقه دری ستیتروری ها

ی برای ستیتروری ها سازمان بهی اسالمی جمهور هنگفتی مالی ها کمک در مای کنون جامعه بار اندوه تیحکا

 در. است کشورمان زحمتکشان و نیمعلم بازنشستگان، حقوق پرداخت عدم و نیفلسط در خود گاهیجا تیتقو

 کشورمان تیجمع ازی مین که شده سبب کشور دهیفروپاش اقتصاد وی مرکز بانکی ورشکستگ تیوضع کهی طیشرا

ی بهداشت تیوضع برند،ی م سر به مطلقی سوادیب در کشور تیجمع از ونیلیم ده کنند،ی می زندگ فقر خط ریز در

 به رو همچنان رانیا بازار در دالر متیق که استی حال در است،ی جهان رده نیتر نییپا در کشوری موزشآ و

 ساخته، روبروی جدی ها بحران با را جامعهی  تنگدست و فقر ،یکاریب و کند،ی م دادیب تورم نرخ است، شیافزا

 به رانیا ملت اموال از ،یدهشتناک طیشرا نیچن در  است، روبروی خشکسال با کشور غلط،ی ها استیس اثر در و

 .شودی م پرداخت دالر هزار هزارانی ستیتروری ها گروه

 



 

 

 گریدی کشورها امور در دخالت وی ستیتروری ها گروه ازی اسالمی جمهوری های بانیپشت ران،یای ملی شورا

 یالملل نیب طرفیبی ها سازمان و تیامنی شورا عضوی کشورها مقامات از و کندی م محکوم شدت به را منطقه

 چنانچه دهد،ی م هشدار جهان ملل همه به رانیای ملی شورا. شودی جدی دگیرس موارد نیا به تا خواهدی م

 دری ستیترور گریدی ها گروه فردا نشود، گرفتهی اسالمی جمهور پرور ستیتروری ها استیسی جلو امروز

 . بود خواهدی جهان سطح در همگان ریبانگیگر آنها، مشکالت تینها در که کندی م دایپ رشد و متولد منطقه

 

 رانیا ندهیپا

 انریای مل ی شورا 

 

 


