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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه:[ کیهان هوائی

 ۰۹۹۲ژانویه  ۲۲ – ۰۷۳۱بهمن  ۲ ]تاریخ:[

 ایرانیان خارج از کشورویژه 

 

 ایران هیهمسا حمایت غرب از فعالیتهای علنی بهاییان در کشورهای مسلمان

گزارشهای رسیده از کشورهای اسالمی و همسایه ایران حاکی از  -ژانویه  ۰۲ -دی  ۲۲ -سرویس خبر کیهان هوائی 

آن است که تحرک و فعالیت علنی بهاییان در این کشورها افزایش یافته و رهبران این فرقه در مالقات با مقامات این 

 کشورها، خواستار حمایت آنها از فعالیتهای بهاییان شدند.

چاپ داکا عکسی از مالقات یک زن بهائی ایرانی به نام دکتر حنا شهیدی با « تاردیلی اس»در همین رابطه روزنامه 

وزیر مشاور در امور فرهنگی بنگالدش را به چاپ رسانده است. در زیرنویس این عکس آمده است: یک هیئت از 

فرهنگی در دفتر وزیر مشاور در امور « جهان آرا بیگم»جامعه بهایی در بنگالدش به سرپرستی خانم حنا شهیدی با 

 کار وی مالقات کرد.

گفتنی است مطبوعات بنگالدش طی چند ماه گذشته، اخبار فعالیتهای بهائیان این کشور را در حجمی وسیع و به طور 

 کنند.برجسته منعکس می

معاون نخست وزیر ترکیه در « اردال اینوزو» را  یو اخنظیر چنین اقداماتی در پاکستان و ترکیه نیز شدت گرفته 

رئیس جمعیت بهائیان ترکیه نسبت به حل مشکالت این فرقه در ترکیه قول مساعد « احسان کاراکله»جریان دیدار با 

 داد.

جدیدی از گیرد، تالش محافل آگاه منطقه معتقدند تحرک جدید بهائیان و حمایتهایی که از فعالیت علنی آنان صورت می

سوی مخالفان نظام جمهوری اسالمی برای مقابله با رشد و توسعه انقالب اسالمی در جهان است و در حال حاضر 

 میدان دادن به رهبران این فرقه برای مطرح کردن بهائیت در دستور کار دشمنان اسالم قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


