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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[

 

 سایت:[ شیعه نیوز ]وب

  ۱۸۳۱بهمن  ۱]تاریخ:[ 

 

 هوادار دولتتبلیغ بهاییت در روزنامه 

اعتراض « خورشید»کانون بازنشستگان غرب تهران نسبت به درج آگهی تبلیغ معبد بهاییان در هند از سوی روزنامه 

 .کرد

از آن به  یا به نقل از فرارو، این کانون در بیانیه اعتراضی خود در این مورد که نسخه« شیعه نیوز»به گزارش 

اجتماعی  ینسازمان تأم شدگان یمهورشید که با بودجه و امکانات کارگران و بفرارو نمابر شده نوشته است: روزنامه خ

)در ضمیمه بازار خورشید( به معرفی تورهای گردشگری  ماه ید ۲۲خود در مورخه  ۱۷در شماره  شود یمنتشر م

اپ رسانده پرداخته و در معرفی تور کشور هندوستان تصویر معبد بهاییان جهان در هند )مشرق االذکار( را به چ

 .است

عازم هند  های یستنیز اخباری در خصوص ترویج این فرقه انگلیس ساخته در بین تور ازاین یش: پافزاید یاین بیانیه م

 که یامر نیز هشدارهای الزم را به گردشگران داده بودند، اما درحال یندر مطبوعات به چاپ رسیده بود و مسئول

 یها مصاحبه با یک خواننده طاغوتی با استناد به اینکه ترویج و تبلیغ گروه وزارت ارشاد به روزنامه همشهری بابت

منحرف و مخالف اسالم داخلی و خارجی به هر نحو ممکن است تذکر داده است جای تعجب است که اقدامی به این 

 روشنی در جهت ترویج یک فرقه منحرف از دین، چرا با سکوت معنادار وزارت ارشاد روبرو شده است؟

ای با داریوش اقبال، از سوی اداره كل مطبوعات و  به دلیل چاپ مصاحبه یتازگ گفتنی است روزنامه همشهری به

کمک به  یها های داخلی تذكر کتبی دریافت كرده است. مصاحبه همشهری با داریوش اقبالی، در مورد راه خبرگزاری

 .شده است ترک اعتیاد جوانان انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


