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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[

 

 فارسخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آبان   ۱۰ ]تاریخ:[

 

 های احمد شهیداعتبار سازمان ملل زیر سایه دروغ

دار بودن و اتکا بر منابع و مستندات غیرواقعی، های احمد شهید درباره ایران، به روشنی از جهتگزارشمروری بر 

 .مبهم و مخالف جمهوری اسالمی ایران حکایت دارد و گزارش اخیر وی نیز از این قاعده مستثنا نیست

در ایران، با ارائه گزارش جدید   در اوایل این هفته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر

ها در ایران باالست، وضعیت حقوق بشر خود به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل با بیان این ادعا که شمار اعدام 

در ایران را نامناسب خواند. وی که پیش از این نیز در گزارشات خود با تکیه بر اسناد و شواهد ساختگی گزارشاتی 

ه بود، پرونده ریحانه جباری و اعدام این فرد را بهانه ای جهت بازگویی ادعاهای بی پایه خود  علیه ایران ارائه داد

 .قرار داد

 :مروری بر گزارشات احمد شهید درباره ایران به روشنی از مستندات غیرواقعی وی خبر می دهد

 :برخی از گزارشات غیرواقعی احمد شهید درباره ایران

گزارشات بی پایه احمد شهید درباره اوضاع ایران را نشان می دهد، گزارش وی در  یکی از مقاطعی که به روشنی 

است که در آن موارد مبتنی بر منابع غیرواقعی را به عنوان موارد نقض حقوق بشر  ۸۸دوران بعد از انتخابات سال 

ن و ارزش های اساسی  در ایران آورده بود. چند نمونه از این موارد که در ضمن بی توجهی احمد شهید به قوانی

 :جمهوری اسالمی ایران را نشان می دهد عبارتند از

و مسائل بعد از آن، بر موضوع عدم تحمل بهائیت در ایران تأکید  ۸۸در گزارش احمد شهید پیرامون حوادث سال   -۱

رکز بهاییت، ترین آن مدیریت مسیاسی و جاسوسی است و کم شده است، در حالی که بهاییت در ایران دارای صبغه 

 ۱۹تجمع بیش از  العدل" در سرزمین های اشغالی است. البته این جمعیت که حتی در مرکز آن )اسراییل( اجازه "بیت

احمد شهید در ادامه می گوید: بهاییان از داشتن اموال، تحصیل و   .کنندنفر را ندارند در ایران آزادانه زندگی می

ایران آشنا نیست. چرا   های جامعهنیز ناشی از همان واقعیتی است که وی با واقعیتاشتغال محروم هستند؛ این ادعا  

رغم این که بعد از انقالب اسالمی به خاطر فرار از ایران از لحاظ اقتصادی به شدت افول کردند، اما  که بهاییان علی

 …ار دارندهای اقتصادی، انحصار برخی موارد را در اختیامروزه نیز در بسیاری از زمینه

 منبع: بصیرت

 

 

 

 

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[
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