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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

 ۶۱۷۱نوامبر  ۷ -۶۵۳۱آبان  ۶۱چهارشنبه  ]تاریخ:[

    اخبار

 

 کاردار سفارت ایران در لندن:

 کارمند سفارت ایران در لندن در انگلستان ۲۲اخراج 

و گوئی اعالم کرد که دادگاهی برای رسیدگی به جرم ایرانیان دستگیر شده،  کاردار سفارت ایران در انگلستان در گفت

یر چتر حمایت بختیار جمع تشکیل خواهد شد. کاردار سفارت ایران همچنین اظهار نظر کرد که اغلب کسانی که ز

 خوردگان جمهوری اسالمی هستند. ها و زخم ها، صهیونیست اند از مفسدین، بهائی شده

سبب است که خود ما پیشنهاد کردیم ورود این افراد  ینبه همدارند و  یتیمأمور...این مسافران گاه کسانی هستند که 

به اطالع سفارت برسد تا در فرودگاه اشکالی برایشان ایجاد نشود. همچنین پیشنهاد من در مورد سفر ایرانیان به  قبالا 

انگلستان آن است که مقررات لغو ویزا از بین برود و خواستاران سفر به انگلستان ناگزیر از دریافت ویزا از سفارت 

ورود آنها به انگلستان در فرودگاه پیش نخواهد آمد. گروهی از  انگلستان در تهران باشند. در اینصورت مشکلی برای

از این گروه نیز در کشور قابل عالج  یا عمدهآیند و بیمار هستند بخش  مسافران برای مقاصد درمانی به انگلستان می

از کشور پیش که یک شورای پزشکی تشکیل شده و درباره لزوم درمان بیماران در خارج  کنیم یمهستند و ما پیشنهاد 

 از خروج آنها اظهار نظر کند.

 

 بختیار در اروپا گفت: طرفداران...دکتر افروز درباره 

ا ها  این گروه اند و  طرفدار بختیار نیستند بلکه مخالفین جمهوری اسالمی ایران هستند که زیر چتر بختیار جمع شده الزاما

خوردگان از انقالب اسالمی ایران و دوستان نزدیک شاه  و زخم ها یونیستصهها،  مفسدین فراری، بهائی ها آناغلب 

 مخلوع هستند.

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


