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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:[ کیهان هوائی

 ۷۰۳۱ االول یجماد ۷۷-۷۰۳۱آذر  ۰۳چهارشنبه  ]تاریخ:[

   ۸۳۸ :شماره

 

 نگاهی به تبلیغات رادیوهای بیگانه علیه ایران

 بزرگ برای محو جنایات مشترک عراق و غرب یبیفر «حقوق بشر»

نیز در این  ییها تیموفق...البته با وجود امکانات وسیعی که در خدمت اهداف جهانخواران قرار دارد طبیعی بود که 

عراق تظاهراتی علیه ایران به راه انداختند و به دنبال آن  یها سفارتخانهراستا کسب کند. ابتدا مجاهدین با کمک 

 های تبلیغاتی غرب به کار افتادند. بوق

ورد اما در این راستا مشکل اصلی تبلیغات غرب، اتکاء مشهود آنان به آمار و ارقام مجاهدین بوده است. اگر چه در م

ها منبعی جز  آید، اما از آنجا که این رسانه های غربی نیز اشاراتی به میان می اغراق در آمارها از سوی بعضی رسانه

شان را در زندان از دست  که بعد از تهاجم مشترکشان با عراق به غرب کشور، تعدادی از اعضاء شورشی -مجاهدین

 نداشتند، ناچار از این کار شدند.-دادند

رادیو امریکا توانسته است از بهائیان نیز برای اثبات ادعاهای خود بهره جوید اما ماهیت این دست پروردگان البته 

 کند. نیاز می غرب ما را از پرداختن به آن بی

 ای از این تبلیغات. در بررسی رادیوهای بیگانه این هفته نگاهی خواهیم داشت به گوشه

المللی در مورد نقض  های بین پی صدور یک بیانیه جدید از سوی سازمان در -۳۱ آذر ۲۲رادیو رژیم صهیونیستی 

شمار زندانیان سیاسی به دستور مستقیم مقامات حکومت اسالمی  های بی آشکار حقوق بشر در ایران و اجرای اعدام

فت: مدارک با رادیو اسرائیل گ یا مصاحبهامروز در « جان جری جیت»کنندگان انگلیسی این بیانیه  یکی از تهیه

زندانیان در حکومت اسالمی تنها مشتی از خروار  یجمع دستهمبنی بر کشتار  المللی بینموجود در اختیار این سازمان 

 است.

آموزان و  آنان دانش نیدر باز طبقات مختلف اجتماع ایران بودند.  شدگان اعدام المللی بینبه گفته این مقام عفو 

های مخالف حکومت اسالمی مانند سازمان مجاهدین  شوند که در گذشته به اتهام ارتباط با سازمان دانشجویانی دیده می

اخیر بازداشت شده و  یها ماهخلق بازداشت شده و پس از مدت زمانی آزاد شدند اما معلوم نیست چرا دوباره در طی 

 ها قرار گرفتند. در برابر جوخه آتش در زندان

مدارکی دال بر نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان بهائی در ایران  نیچن همالملل  جان جری جیت گفت سازمان عفو بین

 در اختیار دارد.

دلیل قاطعی در مورد انتخاب این برهه از زمان از سوی  تواند ینم المللی بینگوید: سازمان عفو  مقام انگلیسی می

آن کشور ارائه دهد. زیرا با توجه به آرامشی که  یها زنداناخیر در  یها اعدامالمی برای اجرای مقامات حکومت اس

که اوضاع داخلی در ایران رو به بهبود  شد یم ینیب شیپدر جنگ ایران و عراق است،  بس آتشناشی از اجرای 

 گزارد.
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ش جدید خود را در مورد پایمال شدن آشکار تصمیم گرفت گزار المللی بینجان جری جیت در پایان گفت: سازمان عفو 

حقوق انسانی در ایران را انتشار دهد تا شاید مقامات حکومت اسالمی از ریختن خون تعداد بیشتری از شهروندان 

 خود دست بردارد.

های سیاسی مخالف  های اخیر غرب را گروه ضمن اعتراف به اینکه منابع گزارش ۳۱آذر  ۷۳بی بی سی در تاریخ  

 اراگراف ناتمام[]پ

اند و علتش هم ظاهراً این است که گروههای  شود که مخالفان چپگرای دولت ایران هدف اصلی این تهاجم بوده ...می

های مخالف در  پوشیده مردم ید طوالئی دارند. هواداران و فعاالن و گروه یها یتینارضاچپگرا در دامن زدن به 

سازمان مدافع  المللی بینبه اعدامها دست به اعتصاب غذا و تظاهرات زدند. سازمان عفو  در اعتراضچندین کشور 

ابراز نگرانی شدید کرده است. دولت ایران این  یجمع دسته یها اعداممربوط به  یها گزارشحقوق بشر درباره 

های مخالف  های گروه گزارش گویند ها را به عنوان تبلیغات غرب رد کرده و بعضی از ناظران امور ایران می گزارش

خمینی زهر تلخ  هللا تیآکنند آنچه روشن است این است که حاال که ایران به قول  است اما اضافه می زیآم اغراق احتماالً 

کار در جنگ ایران و عراق را نوشیده و دیگر عاملی برای اتحاد علیه دشمن خارجی وجود ندارد و کشور  بس آتش

 های مختلف حکومت آغاز شده است. کرده، جنگ قدرت به تحقیق، بین جناحبازسازی را آغاز  سخت

!؟( ) کایآمرکنگره  یها ساختمانطی گزارشی از محفل ملی بهائیان که در یکی از  ۳۱آذر  ۷۱رادیو آمریکا در تاریخ 

و نه تشکیالت  شناسند یمها نه امریکا را  که گویی ملت زند یمتشکیل شده بود چنان سنگ حقوق بشر را به سینه 

 را. شان پروردهسیاسی دست 

گزارش رادیو آمریکا برای مطلعین از تاریخچه به وجود آمدن بهائیت و تشکیالت سیاسی و اهداف استعماری که این 

 چیزی جز رسوایی بیشتر برای مدعیان حقوق بشر نیست. کرد یمفرقه برای توجیه منافع بیگانگان در ایران دنبال 

های مختلف  رادیو آمریکا: امروز چهلمین سالگرد تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر است در چند روز اخیر گروه

در جهت اعتالی حقوق بشر کوشیده و از  یا گونههواداران حقوق انسانی با برپایی مراسمی و تجلیل از کسانی که به 

ها جامعه بهائیان  الروز را گرامی داشتند. از جمله این گروهاین س اند کردهآزادی بیان و عقیده و مذهب دالورانه دفاع 

 دیتأکآمریکا است که همه ساله طی مراسمی بر اهمیت رعایت مبانی حقوق بشر به ویژه آزادی پرستش )انتخاب دین( 

خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از مراسمی که چند روز پیش به این مناسبت از سوی محفل ملی  .گذارد یم

 :دیشنو یمشده بود، گزارشی تهیه کرده است که  اپ ائیان آمریکا در یکی از ساختمانهای کنگره آمریکا بربه

عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت ایلینوی بود که ریاست « جان پورتر»مراسم  نیدر انخستین سخنران 

مشترک مجمع حقوق بشر کنگره امریکا را برعهده دارد. جان پورتر در آغاز سخنانش گفت که این چهلمین سالگرد 

جان پورتر گفت صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر است و به این مناسبت هفته جاری هفته حقوق بشر نام گرفته است 

 توان یافت. ما از نزدیک از رفتاری که با بهائیان ایران شده، نمی بارزتراز نقض حقوق انسانی  یا نمونهامروز هیچ 

 ایم تا مردم آمریکا و جهانیان را از وضع و سرنوشت بهائیان ایران آگاه... آمریکا همکاری کرده یها جامعهبا 

 ]پاراگراف ناتمام[

ار دوران خدمتم در کنگره آمریکا بوده است چند روز پیش من، از بهائیان در جمع و مکانی بسیار یکی از افتخ…...

دور از ذهن نام بردم تا پیامی مشابه پیام آقای پورتر را به گوش برسانم. در یک کلیسای پروتستان در حومه بوداپست 

ها  و گریخته بودند. قصد من اشاره به بهائیدر جمع حدود هفتصد هشتصد مجار که از اذیت و آزار نیکالی چائوشسک

که برای جمع حاضر در کلیسا نام ناآشنایی بود و شگفتی آنان را برانگیخته بود جلب توجه به این اصل بود که 

یعنی صرف نظر از اینکه از چه گروهی صحبت ؛ همانگونه آقای پورتر یادآورشد، حقوق انسانها تفکیک ناپذیرند

]پاراگراف  ...آفریقای جنوبی و یا مجارهای ساکن پوستان اهیسیران، مسیحیان و یهودیان شوروی، ، بهائیان اشود یم

 ناتمام[
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...جان پورتر نیز در همین زمینه ابراز خوشبینی کرده. به هر دلیل اوضاع بهتر است. من خوشبین هستند و امیدوارم 

گفت امیدوارم روزی بتوانیم به ایران برویم و بهائیان را در  که این روند ادامه یابد و همانگونه که همکارم تام لتنز

 کنند، ببینیم. حالی که آزادانه و عاری از وحشت و آوار و شکنجه رژیم عبادت می

عضو محفل بهائیان آمریکا پرسیدم جامعه بهائیان امریکا چه نقشی در تصویب  زاده کاظمدر پایان از دکتر فیروزه  

 می سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران داشت؟ وی چنین گفت:قطعنامه اخیر مجمع عمو

ممالک دیگر مثل آلمان، ایتالیا، انگلیس، استرالیا  یها یبهائکرد با  عرض کنم که جامعه بهائی آمریکا، همکاری می

نمایندگان این دول در که انتظار دارند  اند گفته یمهای خودشان  به دولت ها یبهائمخصوصاً نروژ. در تمام این ممالک 

 .سازمان ملل متحد طرفداری کنند از این رولوشن

 های اخیر اذیت و آزار بهائیان اندکی کاهش یافته چنین بیان داشت: وی سپس نظرش را درباره اینکه چرا در ماه

که بعد از مدتی دولت ایران خواهد فهمید که بهائیان ایرانی هیچ نظر بدی به دولت  کردم یمبنده خودم همیشه فکر 

نیستند، تروریست نیستند، نوکر خارجی نیستند، ولی البته مدتی وقت الزم بود و من االن امیدوارم  یضدانقالبندارد، 

ها  ت ایران مطمئن )روشن( بشه که بهاییکه در نتیجه تمام این قضایایی که اتفاق افتاده برای ایران و ملت ایران، دول

یک دسته سیاسی نیستند، مخالف مملکت ایران نیستند، دشمنی ملیت ایران نیستند چرا که خودشان ایرانی هستند و 

 وطنشان را دوست دارند. )!(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


