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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[

 

 کیهان :[روزنامه]

 ۱۴۰۶الحرام  محرم  ۵ –  ۱۹۸۵سپتامبر  ۲۱ – ۱۳۶۴شهریور  ۳۰شنبه  :[تاریخ]

 ۱۲۵۵۱ :[شماره]

 

مجلس به دولت، رئیس جمهور، مجلس و شورای عالی قضایی در مورد خطر استرداد اموال  هشدار نایب رئیس 

 سرمایه داران فراری 

سیاست جذب افراد که گفته شد در مورد مردم عادی و مستضعف  االسالم کروبی در بخشی از سخنان خود گفت:حجت

کنند وهللا با تمام وجودشان اموال خود را می و طلب  اندکشور بازگشتهاست، ولی سرمایه داران فراری که اکنون به 

 ضد انقالب هستند و ضد این نظام هستند، لذا در مورد این افراد سیاست جذب معنا ندارد.

اش را گرفته حاال به بهائی فراری در خارج  کسی از خارج آمده و کارخانه و اموال مصادره شده وی در ادامه گفت:

 توانی بگیری.وم، من آمدم و گرفتم، تو هم بیا که میاز کشور نامه نوشته که فدایت ش

دهند و با امثال شاهپور بختیار ارتباط دارند و به نشینند و فحش میهمین افراد هستند که باز میگردند و در مجالس می

 دستور او در خیابانها ایجاد راه بندان میکنند.

نیست. بازار، اطاق بازرگانی شماها مسلمان هستید و این  این سرمایه داران فراری بازگشته از خارج دلشان با ما 

 افراد نمیتوانند دلشان با شما باشد تعلیم و تربیت و دیدگاهشان با همه ما مخالفت دارد. 

کنند و از هایشان را عوض می اینگونه افراد هم چهره خود و هم واسطه  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی سپس گفت:

کنند، یک وقت یکی از این افراد در گرمای سوزان  گری و گرفتن اموال خود استفاده میی واسطه اندیش براافراد ساده

ام، اموالم را بمن پس دهید. او فهمیده بود که گفت که ندارم، بیچارهخرداد ماه با یک اورکت پیش من آمده بود و می

 قرار دهد.   ریتأثرا تحت کند و لذا از این راه وارد شده بود تا م هللا اورکت به تن میحزب

و همه سفارش شود تا ببینند  …وی آنگاه گفت: با همه ارادتی که به شورایعالی قضائی و قضاتشان داریم باید به آنها

 کنند.اند و تقاضای ارث و میراث میترسید که وارد کشور شود، حاال آمدهکنند، ضد انقالب میچکار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهاصل سند است. اگر به نکتویسی از ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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