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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

  :[ گوناگون ]روزنامه

 

 دادستان انقالب اسالمی:

 شود بازگردانده نمی« وابسته»داران  اموال سرمایه

 -گونه گذشتی نخواهد شد.  اند، هیچ های نامشروع کسب کرده دارانی که اموال و سرمایه خود را از راه در مورد سرمایه

 احمد رئیسی

اعدام یکی از بهائیان به نام بهمن سمندری در سال جاری به دلیل بهایی بودن، نبوده بلکه »دادستان انقالب اسالمی: 

 «این شخص به علت جاسوسی اعدام شده است.

...دادستان انقالب اسالمی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به مسئله حقوق بشر در ایران محکومیت 

تمامی کشورهای جهان »علیه جمهوری اسالمی و « ای حربه»جمهوری اسالمی از سوی یک کمیته سازمان ملل را 

رعایت واقعی  نمونه واالی»ست حقوق اسالمی و حدود الهی را که به گفته وی دانست و از مسئوالن خوا« سوم

 «حقوق بشر است، با قوت تمام پیاده کنند.

شود ولی  اگرچه حقوق بشر غالباً در ظاهر یک بحث حقوقی مطرح می»وی در مورد حقوق بشر در ایران گفت: 

رسد که طرح مسائله حقوق بشر با توجه به وضع  میعنوان یک ابزار سیاسی در دست غرب درآمده است. به نظر  به

ناخوانا[ کردن حقوق اسالمی و حدود الهی ]ایم و برای  کشور ما که دست به یک انقالب ایدئولوژیک و فرهنگی زده

 «جهان سوم[.]ای است علیه ما و تمامی کشورهای  کنیم حربه تالش می

زمینه نقض حقوق بشر در ایران و آزار بهائیان رد کرد و گفت: احمد رئیسی، اتهامات اخیر سازمان ملل متحد را در 

اعدام یکی از بهائیان به نام بهمن سمندری در سال جاری به دلیل بهائی بودن، نبوده است، بلکه این شخص به علت »

 «شده است. جاسوسی اعدام

ر روزنامه کیهان منتشر ]شده )دسامبر( د ٠٣خبرگزاری رویترز نوشت، اظهارات رئیسی که در شماره روز دوشنبه 

شده  است[ نخستین مطلبی است که از طرف یک ]ناخوانا[ جمهوری اسالمی در ارتباط با ]اعدام بهمن[ سمندری عنوان

 است.

سازمان ملل متحد در آخرین گزارش وضع حقوق ل اعدام بهمن سمندری در ماه مارچ مسیحی انجام گرفت و گالیندوپ

 را مطرح کرده است.بشر در ایران این موضوع 

شخص اعدام شده ]به سازمان[ جاسوسی غرب ارتباط داشت و »روزنامه کیهان به نقل از ]احمد رئیسی[ نوشت: 

خواهد به این قضیه یکرنگ ]ناخوانا[ بدهد و آن  اتهامات ]ناخوانا[ وارد شده در همین زمینه بود. ]ناخوانا[ جهانی می

 «کند. صورت یک مسائله بهائیگری مطرح را به

 

 

 

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[


