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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

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

 

 کیهان [:]روزنامه

 اخبار کشور

 ۳صفحه 

 ۹۳۳۱ یورماهشهر ۳دوشنبه 

 ۹۹۱۱۱شماره  – ۹۰۱۱شوال چهاردهم 

 

 معین فر با اکثریت قاطع تصویب شد اکبر یعلاعتبارنامه 

 

فر نماینده تهران با اکثریت قاطع  معین اکبر یعل اعتبارنامهمجلس شورای اسالمی دیروز جلسه علنی داشت و در آن 

 ه مجلس خوانده شد.وزیر جمهوری اسالمی ایران ب نفر به تصویب رسید و نامه محمدعلی رجائی نخست ۹۳۳

پرورش نماینده مردم  اکبر یعلدقیقه رسمیت یافت و پس از قرائت قرآن توسط  ۳۱و  ۱جلسه علنی مجلس ساعت 

 اصفهان نطقهای پیش از دستور آغاز شد.

 

 سخنان نماینده فومن

آقای  یریتسوء مد مسئلهکنم  که من روی آن تکیه می یا مسئلهپس از آن آقای حائری فومنی در مقام مخالفت گفت: 

صحبت از  اش همهباشند شده است،  فر در شرکت نفت است که پایگاه ضد انقالبیون که مزدور آمریکا می معین

برادران رفتند داخل محفل  ماه قبل اطالع پیدا کردیم که محفلی تشکیل شده از بهائیت ۶ – ۳تخصص میشود در حدود 

ای  آنها و دیدند که اغلب سران شرکت نفت آنرا تشکیل میدهند اینجا جنبه مذهبی بهائیت مطرح نیست بهائیت سوژه

اش را کار دارم در آنجا اسنادی بدست آمد که  است برای رسوخ در کشورهای اسالمی بلکه جنبه سیاسی

فراوان شده بود از شاه مخلوع و معدوم بعنوان ناجی بزرگ این مرام  ای بود و از هویدای معدوم تجلیل صورتجلسه

ترین الفاظ تعبیر شده بود و آنگاه  تجلیل بینهایت شده، از رژیم جمهوری اسالمی و بطور مشخص مقام رهبری به زشت

مهوری اسالمی و دستورالعمل به تمام محافل بهائی صادر کرده بودند که وظیفه ما اینست که برای ساقط کردن نظام ج

 شخص رهبر کوشش فراوان کنیم.

 

 

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[

 


