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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

 ۱۹۸۸دسامبر  ۲۱- ۱۴۰۹ االولجمادی  ۱۱- ۱۳۶۷آذر  ۳۰چهارشنبه ]تاریخ:[ 

    ۸۰۸ [:شماره]

 

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

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

 ...کند.نیاز میغرب ما را از پرداختن به آن بی

 مدارکی دال بر نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان بهائی در ایران در اختیار دارد.  چنینهم الملل سازمان عفو بین ...

آمریکا کنگره  هایساختمانطی گزارشی از محفل ملی بهائیان که در یکی از  ۶۷آذر  ۱۹رادیو آمریکا در تاریخ ... 

 ... سنگ حقوق بشر را به سینه میزد  ...تشکیل شده بود

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. کردمی فرقه برای توجیه منافع بیگانگان در ایران دنبال 

در جهت  ایگونهکسانی که به  ...حقوق بشر است  رادیو آمریکا: امروز چهلمین سالگرد تصویب اعالمیه جهانی

این سالروز را گرامی داشتند. از   اندکردهاعتالی حقوق بشر کوشیده و از آزادی بیان و عقیده و مذهب دالورانه دفاع 

  خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از مراسمی که چند روز پیش به ...ها جامعه بهائیان آمریکا است جمله این گروه

شده بود، گزارشی تهیه پا  این مناسبت از سوی محفل ملی بهائیان آمریکا در یکی از ساختمانهای کنگره آمریکا بر

 : ...کرده است 

گفت که این ... جان پورتر« عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت ایلینوی مراسم » در ایننخستین سخنران 

از رفتاری   بارزتراز نقض حقوق انسانی  اینمونههیچ ... بشر است و  چهلمین سالگرد صدور اعالمیه جهانی حقوق

 ... از وضع و سرنوشت بهائیان ایران آگاه... مردم آمریکا و جهانیان  ...توان یافت. که با بهائیان ایران شده، نمی

. در یک کلیسای پروتستان در ...چند روز پیش من، از بهائیان در جمع و مکانی بسیار دور از ذهن نام بردم ... 

اشاره به   ...حومه بوداپست در جمع حدود هفتصد هشتصد مجار که از اذیت و آزار نیکالی چائوشسکو گریخته بودند. 

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

، بهائیان ایران، شودمییعنی صرف نظر از اینکه از چه گروهی صحبت ؛ حقوق انسانها تفکیک ناپذیرند ...که 

 ... آفریقای جنوبی و یا مجارهای ساکن پوستانسیاهمسیحیان و یهودیان شوروی، 

و شکنجه   ]آزار[برویم و بهائیان را در حالی که آزادانه و عاری از وحشت و آوارامیدوارم روزی بتوانیم به ایران  ...

 کنند، ببینیم.رژیم عبادت می

عضو محفل بهائیان آمریکا پرسیدم جامعه بهائیان امریکا چه نقشی در تصویب  زادهکاظمدر پایان از دکتر فیروز  

  قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران داشت؟ وی چنین گفت:
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لیا ممالک دیگر مثل آلمان، ایتالیا، انگلیس، استرا هایبهائیکرد با عرض کنم که جامعه بهائی آمریکا، همکاری می

که انتظار دارند نمایندگان این دول در   اندگفتهمیهای خودشان به دولت هابهائیمخصوصاً نروژ. در تمام این ممالک 

 . لوشن[ز  ]ر  سازمان ملل متحد طرفداری کنند از این 

 بیان داشت:های اخیر اذیت و آزار بهائیان اندکی کاهش یافته چنین 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  کردممیبنده خودم همیشه فکر 

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

ها فاق افتاده برای ایران و ملت ایران، دولت ایران مطمئن )روشن( بشه که بهاییکه در نتیجه تمام این قضایایی که ات

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 برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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