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 برای وضوح بیشتر فقط بخشهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[]

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 اخبار داخلی

 ۷۶۳۱ ماه نیفرورد ۷۱چهارشنبه 

 ۷۳۹۶۱شماره 

 ۶صفحه 

 

 تحقیق وزارت نفت: یها گروهموسوی اردبیلی در جمع هیاتهای بازسازی و  هللا تیآ

 در پیاده کردن قانون اعمال سلیقه نکنید و حب و بغض نداشته باشید

 

قیق وزارت حت یها گروهتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی و أ، هیدنظریتجدت عالی، أنفر از اعضای هی ۱۱۱حدود 

هللا موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور مالقات  اتفاق مهندس غرضی وزیر نفت با آیتظهر دیروز به  از نفت بعد

 کردند.

متفاوت وزارت نفت  یها سیسروهای همه برادران که در  ابتدا برادر غرضی وزیر نفت ضمن برشمردن فعالیت

این وزارتخانه شد. وی در  مشغول کارند خواستار حمایت دائمی کلیه مسئولین جمهوری اسالمی ایران از کارکنان

هزار پرسنل وزارت نفت این برادران عضو هیاتهای بازسازی نیروی  ۶۸از  قسمتی دیگر از سخنانش اعالم کرد:

اند.  متفاوت مورد پاکسازی قرار داده یها جرمنفر را تحت عناوین  ۷۳۱۱فقط حدود  انسانی که در خدمت شما هستند،

هللا موسوی اردبیلی با اشاره به ارقام ذکرشده از سوی  ازی شده پرداخت. سپس آیتاکسپوی سپس به ذکر ارقام افراد 

رکز اقتصادی مملکت را بازسازی کنید. اینکار ظریف و متالش کردید این  برادرانوزیر نفت اظهار داشت: شما 

 مهمتان را همچنان ادامه دهید.

د. دومین مسئله اینست که جلب رضایت افراد را فراهم اول اینکه بازسازی را به تمام معنی دقیق به انجام برسانی

که سالمت را به جامعه باز میگردانید، این  طور همانهستید، سعی کنید  یساز سالم مأمورآورید. شما برادران که 

 .راضی هستند دیا دادهم با رضایت و نشاط باشد. شما ببینید چه مقدار از مردم از کاری که شما انجام أبازسازی تو

 

 اعمال سلیقه نکنید...

العاده حساس از نظر اقتصادی و سیاسی است.  هستید، سازمانی فوق فهیوظ انجامای که سرگرم  ... برادران، در اداره

نیست. بنابراین، بازسازی و پذیرش را به دقت هرچه تمامتر  قبول قابلای که از سابق به دست شما رسیده، خیلی  ارثیه

انجام دهید و در پیاده کردن قانون اعمال سلیقه نکنید و حب و بغض نداشته باشید. برادران، اعمالی که از شما سر 

دتان و در سازمان خو ما  أرا تو…. و میزند، سعی کنید با ترازوی عدل پروردگار تطبیق نماید. آرامش، رضایت، عدل

نهایتا  در کل جامعه بوجود آورید. شما باید این پیکره وزارت نفت را که شاهرگ اقتصادی این کشور است از هر 

 لحاظ صحیح و سالم نگه دارید. شماها با روابط، کار نکنید برای ما روشن شده است که در بعضی سازمانها، معمول  

افرادی که به عناوین مختلف در وزارت نفت مورد پاکسازی قرار کند. در پایان تعداد  روابط بجای ضوابط کار می

 بدین شرح انتشار یافت: گرفته اند،

 اند شده... عضویت در فرقه ضاله بهائیت که به اجماع مسلمین خارج از اسالم شناخته 
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 نفر ۲۱۱انفصال دائم از خدمات دولتی            

 نفر  ۷  اخراج از وزارتخانه                        

 نفر ۷بازخرید و بازنشستگی با تقلیل دو پایه      

 -انفصال موقت از خدمت                       

 نفر ۱                                  ها مجازاتسایر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


