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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[

 

 بورس:[ ]روزنامه

 ۱۳۵۸شهریور  ۶]تاریخ:[ 

 ۴۳۷۲]شماره:[ 

 

 های انقالبی هستندجمشید آموزگار و شعبان جعفری در اروپا سرگرم فعالیت -بختیارشاپور  -هابهایی

هللا حسین نوری نماینده مخصوص امام در اروپا که برای بررسی وضعیت و مشکالت دانشجویان ایرانی مدت دو آیت

بورگ سفر کرده بود پس ماه به کشورهای انگلیس، فرانسه، سوئد، اتریش، دانمارک، هلند، بلژیک، سوئیس و لوکزام

 از بازگشت به وطن گزارش مأموریت خود را در مالقاتی با امام خمینی در قم به ایشان تسلیم داشت.

هللا نوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری پارس در قم درباره سفر به اروپا با اشاره به اکثر آیت

اهی از وضعیت تحصیل و زندگی آنان که در پی انقالب اسالمی و در دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و لزوم اطالع و آگ

ای برای برقراری اند یادآور شد امام بدین مالحظات نمایندهجریان انقالب ندای ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده

های مختلف دل تها و پسهایی که در شغلتر و بررسی مسائل و مشکالت این دانشجویان و دیگر گروهارتباط نزدیک

 در هوای ایران داشتند به اروپا اعزام داشت.

ها و اعضای های مجلل و گرانقیمت برای دیپلماتها و اجاره ساختمانهای کالن دیپلماتهللا نوری سپس از دریافتیآیت

و  هاضدانقالباز  ایعدهدر اروپا گفت:  ضدانقالبیهای ی توطئههای ایرانی در خارج انتقاد کرد و دربارهسفارتخانه

گیرند به خارج کشور گریخته های رژیم سابق که برخی از آنان ازجهانخواران استعمارگر الهام میجنایتکاران و مهره

 هابهاییپردازند و حتی دهند و به توطئه و تحریک میبا کمال فراغت جلساتی علیه انقالب ایران ترتیب می متأسفانهو 

کی از شهرهای ایتالیا است عالوه بر ترتیب جلسات تظاهراتی علیه انقالب ایران و رهبر انقالب در شهر پروژا که ی

اش در پاریس و جمشید آموزگار در اتریش و شعبان جعفری اند وهم اکنون شاپور بختیار با دار و دستهبه راه انداخته

کاران که چنگالشان تا مرفق به خون ملت مظلوم برند باید اقداماتی به عمل آید که این جنایتدر هامبورگ به سر می

 اند، الاقل از اظهار وجود بر علیه انقالب ایران ممنوع باشند.ایران آغشته است تابه چنگال عدالت اسالمی سپرده نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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