
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ کیهان هوائی

 ۳۲صفحه  -۰۱۹شماره 

 ۱۰۰۹دسامبر  ۱۰ -۱۲۳۰آذر  ۳۲چهارشنبه 

 رادیوهای بیگانه

 

 نگاهی به تفاسیر رادیوهای بیگانه در پیرامون گزارش گالیندوپل

 

 گیرد یمبهره « حقوق بشر»هم از اهرم  غرب برای اعمال فشار بر ایران باز

 

ارش به ایران به منظور بررسی وضع حقوق بشر در کشورمان شاهد انتشار گز« رینالدو گالیندوپل»پس از سفر اخیر 

غربی به  یها رسانهدور از واقعیت وی و هیئت همراهش بودیم، که موج تبلیغات مخالف جمهوری اسالمی را در 

 ...دنبال داشت

با  یبدرفتاردر حالیکه در گزارش قبلی گالیندوپل  شود یم...در این گزارش همچنین از بدرفتاری با بهائیان سخن گفته 

توسط وی تکذیب شد و وضعیت  -ده در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران یکی از ادعاهای عم -اقلیتهای مذهبی

قرار گرفت. در گزارش اخیر فرستاده ویژه نیز ذکر شده که هیچ بهایی  یدتائدینی در ایران مورد  های یتاقلمطلوب 

ایران قبالً اعالم کرده نفر کاهش یافته است باید توجه داشت که  ۰تن به  ۱۲اعدام نشده و تعداد زندانیان آنان نیز از 

بلکه معدومین جملگی برای رژیم اشغالگر است بود که هیچ فردی را به جرم پیروی از این فرقه ضاله اعدام نکرده 

 ...اند کرده یمقدس جاسوسی 

ای  در بخش دیگر مقاله اساسی خود نوشت حکومت اسالمی با شیوه ]هرالد تریبیون[ ... این روزنامه آمریکایی

حق بازنشستگی خود را از  شوند یماز کار اخراج « بهاءهللا»دهد. پیروان  به تعقیب و آزار بهاییها ادامه می انزجارآور

که اگر حاضر به  کنند یمشوند. آنها را مجبور  دهند و فرزندانشان از ورود به دبیرستان محروم می دست می

بازگردانند. بررسی آقای  اند گرفتهکارمند دولت  عنوان بهکردن از دین خود نیستند همه حقوقی را که  نظر صرف

گالیندوپل نشان داد که رفتار حکومت با بهاییها تا آن حدی بهبود یافته که تنها از تعداد زندانیها کاسته شده و اعدام آنها 

 .متوقف گردیده است

ی نویسنده کتاب آیات شیطانی همچنان به فرمان قتل سلمان رشد برند یمولی تنها ایرانیان نیستند که از این وضع رنج 

غربی را در  یها گروگانوابسته به حکومت اسالمی ایران در لبنان هنوز  یربا آدم یها گروهقوت خود باقی است و 

اسارت خود دارند. این روزنامه در پایان نوشت: پاسخ حکومت اسالمی به همه این اتهامات ممکن است آن باشد که 

معمول در ایران از شریعت اسالمی  یها مجازاتاوضاع بسیار بدتر است و  رهای جهان سومدر بسیاری از کشو

خود را به روی بازرسان حقوق بشر سازمان ملل  یها دروازهو اگر این انتقادها ادامه یابد ایران  گیرد یمسرچشمه 

 است. وحشت، از جمله عراق، های یجمهورخواهد بست. این پاسخی در شان دیگر 
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مخالف جمهوری اسالمی از شدت گرفتن این موج  یها گروهاستقبال  کند یمموضوعی که در این رابطه جلب نظر 

تبلیغی علیه ایران و حمایت آنان از گزارش فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و پس از آن گزارشی از 

 ایران شده بوده است. که مدعی نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی الملل ینبسازمان عفو 

دهندگان فساد و فحشا است. رادیو ه الزم به ذکر است آنچه از سوی این سازمان محکوم شده اعدام قاچاقچیان و اشاع

 ۱۲۳۰/ ۰/ ۱۱آمریکا 

سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران به تصویب رسید  های یتهکمدر یکی از  یراً اخکه  یا قطعنامه

 با واکنش مثبت گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی ایران روبرو شده است. درمجموع

از سازمان ملل متحد خواسته بودند برای  ای یانیهبگروهی از سناتورهای آمریکایی پیش از تصویب این قطعنامه در 

 جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران اقدامات خود را گسترش دهد.

 همچنین از سوی محفل ملی بهائیان امریکا مورد استقبال قرار گرفته است.قطعنامه سازمان ملل متحد 

 جزئیات بیشتر را از خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا میشنویم:

که از سوی دفتر مجاهدین خلق ایران در بغداد  ای یهاطالعدفتر مطبوعاتی مجاهدین خلق ایران در واشنگتن با ارسال 

ه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرف شکست تالشهای جمهوری : مصوبگوید یمصادر شده است 

 اسالمی برای لغو نظارت سازمان ملل متحد بر چگونگی وضعیت حقوق بشر در ایران است.

از اقدام سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران  ای یانیهبمحفل ملی بهائیان آمریکا نیز با انتشار 

ایران برای نخستین بار اذعان کرده است که ضرورت دارد در جهت اصالح  که یناگوید:  قتی کرده و میابراز خوشو

نقض حقوق بشر اقدام کند و سازمان ملل متحد رای داده است که مسئله حقوق بشر را در ایران برای بررسی مجدد 

 ...شود یمدر دستور کار خود بگذارد، تحول عمده محسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


