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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 :[ اطالعات ]روزنامه

 گزارش روز

  ۹۵۳۱شهریورماه  ۴۲دوشنبه  :[خی]تار

  ۹۳۴۵۱شماره 

 ۳صفحه 

 

 سازی ادارات نگرشی بر هیأت های پاکسازی و سالم

 کنند هیأت های پاکسازی چگونه عمل می

باشند، و نباید ضرورت انقالب اسالمی و  سازی، ازجمله نهادهای جوشیده از انقالب می هیأت های پاکسازی و سالم

اند.  با تشکیل این  ز پشتیبانی این قشر عظیم برخوردار بودههای معتقد به انقالب پا گرفته و همواره ا خواست توده

سازی ادارات  هیأت، نسیمی از انقالب به درون نظام پوسیده اداری دمیده شده است.  در سمینار اخیر پاکسازی و سالم

ها بعد از های بسیاری از حیف و میل و جنایات در ادارات آشکار گردید و جای تأسف است که بسیاری از آن پرونده

های پاکسازی گزارشی از چگونگی فعالیت آنها  انقالب صورت گرفته است. برای آشنایی بیشتر با نحوه عمل هیئت

 تهیه کرده ایم که می خوانید.

اداره و وزارتخانه در  ۲۴اند، چنین گفت: حدود  هائی که تا به حال داشته های پاکسازی در مورد فعالیت مسئول هیئت

های  سازی افرادی هستند که اولین جرمشان همکاری با گروه ها مشغول پاک تان در شهرستاناس ۹۱تهران و 

شده و پرونده  شود در نظر گرفته ضدانقالب است. همواره شرایط خانوادگی کسانی که حکمی برایشان صادر می

 افرادی که جرم آنها سنگین باشد به دادگاه انقالب تحویل داده میشود...

 ئت پاکسازی...برنامه هی

ای برای هیات پاکسازی در نظر گرفته شده است که گزارشات از طریق هیأت  از طرف شورای انقالب برنامه

مثال  عنوان به شود. توسط هیأت پاکسازی بسیاری از مشکالت استانها رفع شده است. پاکسازی به دادستان داده می

سیاوش و )اسکندر ارجمند( در رأس این شرکت بودند واالن شرکت شعله خاور، از یک عده بهایی تشکیل شده بود و 

 فراری هستند.

سازی در این شرکت مستقر شد مشاهده گردید پولهایی که به حساب آقایان سیاوش ارجمند و اسکندر  وقتی هیأت پاک

ز طریق بانک ها را ا گردد. حتی سیاوش ارجمند گفته بود اگر پول شود بعد به خارج ارسال می ارجمند ریخته می

متأسفانه در این زمینه کسانی که در مسند کار هستند، اقدام  توانید بفرستید، توسط دالل برایمان ارسال گردانید. نمی

 اند.... چندانی انجام نداده

 

 

 

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[


