[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[روزنامه ]:صبح آزادگان
[تاریخ ]:شنبه  ۸آبان  ۱۲ - ۱۳۶۱محرم  ۳۰ - ۱۴۰۳اکتبر ۱۹۸۲
[شماره۷۹۳ ]:
[صفحه۳ ]:

تحلیلی پیرامون سازمان عفو بینالملل و عملکرد آن
وظایف این سازمانها آن است که هر زمان در هر کجای جهان مقاومتی در برابر جنایات و حمالت امپریالیسم واقع
میشود باید وای و ویل این سازمانها به آسمان بلند شود.
سلسله اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای اخراج رژیم اشغالگر قدس از مجامع بینالمللی از قبیل سازمان بینالمللی
انرژی اتمی ،سازمان بینالمللی ارتباطات راه دور و مجمع عمومی سازمان ملل عکسالعملهای گوناگون و در عین
حال ناشی از خشم و غضب جناحهای مختلف صف استکبار و عوامل پیدا و پنهان آن در پوششهای مختلف را
برانگیخت و از جمله این عکسالعملها باال گرفتن مجدد و تقریبا ً قابل پیشبینی تب بهاصطالح انساندوستی،
صلحطلبی و...سازمانهای بینالمللی است و نیز از جمله وظائف این سازمانها آن است که هر زمان در هر کجای
جهان مقاومتی در برابر جنایات و حمالت امپریالیسم واقع میشود باید وای و ویل این سازمانها به آسمان بلند شود...
«...سازمان عفو بینالملل» که ضرب و شتم حجاج ایرانی (که فقط شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
میدادند) توسط شرطههای سعودی سبب نشد نسبت به عاملین این وحشیگریها اعتراضی بکند و به خود اجازه نداد
کشتار هزاران زن و مرد و کودک بیسالح و بیپناه فلسطینی اردوگاههای صبرا و شتیال توسط صهیونیستها و
فاالنژیستها را حتی لفظا ً محکوم کند و ...در عوض در گزارش خود برای افرادی نظیر ابوالفضل قاسمی دلسوزی
کرده و مجازات جاسوسان و عوامل صهیونیسم در ایران که عدهای از آنان نیز بهایی بودند را «قتلعام بهائیان» در
ایران جلوه داده و مضحکتر اینکه جاسوسی برای صهیونیسم را به عنوان جرم برای این افراد نمیشناسد…

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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