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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

 ۱۳۶۰آبان  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 هائی که شورا و انجمن اسالمی ندارند مشکالت بمراتب بیشتر استدر کارخانه گفته شد:در کارخانه زمزم شرق 

بدنبال اخراج عوامل صهیونیزم از کارخانجات زمزم )پپسی کوال( چندی قبل مراسمی در کارخانۀ زمزم شرق ترتیب 

 یافت.

از مسئولین خانۀ کارگر برگزار  در این مراسم که با شرکت کارگران کارخانه زمزم شرق و مدیریت کارخانه و یکی

گردیده بود شرکت کنندگان ضمن حمایت از اخراج عوامل صهیونیسم از این کارخانه خواستار آن شدند که این کار در 

المال مسلمین کوتاه سایر کارخانجات نیز انجام گرفته و دست وابستگان به فرقۀ ضالۀ بهائیت هرچه زودتر از بیت

 گردد.

ه با نماز جماعت آغاز شد یکی از برادران عضو شورای اسالمی طی سخنانی ضمن برشمردن در این مراسم ک

از مسئولین خواست که توجه بیشتری به  احتکار کنندگانداران و اهمیت مسئلۀ جنگ در کشور و سودجوئی سرمایه

ۀ مدیریت در وضع اقتصادی مستضعفین و بخصوص کارگران بنمایند وی در قسمت دیگری از سخنانش به مسئل

و از مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته که سرپرستی کارخانجات را بعهده دارند خواست که  پرداختهکارخانجات 

هرچه زودتر دست مدیران لیبرال و غیرمکتبی را از کارخانجات و شرکتها کوتاه کنند وی همچنین به اخراج عوامل 

کند. سپس کرد که شورای اسالمی قاطعانه از این عمل پشتیبانی می فرقۀ ضالۀ بهائیت از کارخانه پرداخت و اعالم

های جنگ حق علیه باطل به نقش شرکت زمزم شرق طی سخنانی ضمن تجلیل از سپاهیان اسالم در جبهه مدیرعامل

آب نمود و های ابرقدرتها را نقش بر در جامعه اشاره کرده و افزود که رهبری قاطعانۀ تمام حسابها و نقشه فقیهوالیت

میرود تا انقالب اسالمی را به تمام دنیا صادر نماید وی در قسمتی از سخنانش به اخراج عوامل صهیونیسم اشاره کرد 

و گفت از کارگران متعهد شرکت که در این امر مدیریت را یاری نموده بودند تشکر نموده و اضافه کرد که وابستگی 

راج آنها از شرکت رادیوهای بیگانه این خبر را منتشر نمودند و این خود ساعت پس از اخ ۳این افراد بحدی بود که 

 بهترین دلیل برای وابستگی این افراد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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