
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 جمهوری اسالمی :[]روزنامه

 ۱۴۰۰شوال  ۱۴ – ۱۳۵۹شهریور ماه  ۳دوشنبه  :[تاریخ]

 ۳۵۶ :[شماره]

 ۶]صفحه:[ 

 

 گزارش مشروح مجلس شورای اسالمی:

 رای موافق تصویب شد ۱۵۳فر با اعتبارنامه معین

االسالم مجلس شورای اسالمی دیروز صبح جلسه علنی داشت. این جلسه در ساعت نه و سی دقیقه بریاست حجت

 نماینده رسمیت یافت.... ۱۸۵هاشمی رفسنجانی و با حضور 

 بررسی اعتبارنامه معین فر

 ...اظهارات مخالفین معین فر

فر در شرکت نفت است. شرکت نفت پایگاه ضد کنم سوء مدیریت جناب آقای معینای که من روی آن تکیه می...مسئله

یک  انقالبیون شده است که همه آنها عوامل مستقیم و غیر مستقیم آمریکا هستند )تحت لوای نام کثیف بهائیت بعنوان

کنند. ما این قدر به تخصص احتیاج ارگان سیاسی ضد انقالب( صحبت هم که میشود مسئله تخصص را چماق می

بزرگترین ارگان اساسی مملکت ما قرار بگیرند. و حتی مسئول پاکسازی بشوند  رأسنداریم که افراد ضد انقالب در 

حفلی از بهائیت تشکیل شده است. وقتی که باتفاق ماه قبل برادرهای ما اطالع پیدا کردند که م ۶یا  ۵در حدود 

ای که در آنجا اند. صورت جلسهمامورین اجرائی به آنجا رفتند دیدند اغلب سران شرکت نفت در این محفل جمع شده

نهایت تجلیل داد که رسما در آنجا از هویدای معدوم این جنایتکار قرن و مهره امپریالیسم امریکا بیپیدا شد، نشان می

شده بود از شاه مخلوع و معدوم جنایتکار بعنوان ناجی بزرگ بهائیت نیز تجلیل بسیار شده بود و در پایان از رژیم 

ترین الفاظ تعبیر شده بود و بعد این بخشنامه را بعنوان دستورالعمل جمهوری اسالمی و شخص مقام رهبری به زشت

 «...به تمام محافل بهائیت اعالم کرده بودند

 ...دفاع معین فر

رای مخالف و  ۲۵رای موافق و  ۱۵۳رای اعتبارنامه علی اکبر معین فر با  ۱۹۵رای گیری از مجموع  بر اساس این

 رای ممتنع تصویب شد ۱٧

 

 

 

 

 

 

 

 

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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