
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 رسالت  ]روزنامه:[

 ۷۴۷۰شماره  - ۲۰۰۲ژوئن  ۹۱ -۹۸۳۹خرداد  ۹۱یکشنبه 

 

 نکته

 نقدی بر سخنان فیشر

 مرتضی بدیعی

 

در جمع خبرنگاران اعالم کرد: آلمان مخالف مجازاتهایی است که بر  را  یاخیوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان 

 شود. اساس مقررات دین اسالم در ایران اعمال می

 ها به عنوان یک اقلیت دینی یاد کرده و از آنها حمایت نمود. فیشر در این مصاحبه از بهایی

امور خارجه آلمان چند نکته را متذکر  فیشر گفت: ما نگران حقوق بشر در ایران هستیم. در خصوص اظهارات وزیر

 میشوم.

کردن دخالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض حقوقی است که در سازمان ملل، کشورها بر  اظهارنظر گونه نیا-۹

 .اند رفتهیپذآن اساس عضویت این سازمان جهانی را 

سال  ۲۸شدید است. ملت ما  تأثرو  تأسفمخالفت صریح وزیر امور خارجه آلمان با مقررات دین اسالم موجب -۲

پیش بر اساس یک انقالب عظیم به اسالم رای داد که تعیین کننده مناسبات سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

مقررات اسالمی  اند کردهباشد. لذا نظر آقای فیشر با نظر ملت ایران مغایر است. مردم طی یک انقالب همه گیر اعالم 

 ، دلیل آقای فیشر برای مخالفت با خواست عمومی مردم ایران چیست؟اند دهیبرگزرا به عنوان بهترین مقررات 

 است. یرعلمیغمطالعات آقای فیشر در مورد ادیان بسیار سطحی و -۸

ریکا، اسراییل و یک اقلیت دینی نیستند. یک سرویس جاسوسی است که سر در آخور سرویسهای جاسوسی آم ها ییبها

 توانند بگیرند. این اطالعات را آقای فیشر از وزیر اطالعات خودشان می حداقلانگلیس دارد. 

 شناسد. از فرق اسالمی، بهائیت را به عنوان یک مذهب و دین به رسمیت نمی کی چیه

ما هم از نقض حقوق بشر در  متقابال  حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بودند.  مسئلهآقای فیشر در مورد -۷

و نگرانیم. از اینکه بخشی از مردم آلمان بر خالف تعالیم انبیا و اولیای الهی مثل قوم لوط زندگی  متأثرآلمان بسیار 

هستیم. این شیوه زندگی تهدید عظیمی علیه اخالق و کرامت  متأسفبسیار  دارند ینمکنند و حریم خانواده را پاس  می

دولت آلمان با به رسمیت شناختن این شیوه زندگی بر این نوع  متأسفانهانسانی است و نقض آشکار حقوق بشر است 

 نقض حقوق بشر صحه گذاشته است.

پیش از هر کس به حقوق انسانها احترام گویم. خداوند متعال  به آقای فیشر می حجت اتمامدر پایان یک جمله هم از باب 

گذارد حتی پیش از خود انسانها، مقرراتی که خداوند وضع کرده است ضد حقوق بشر نیست، عین حقوق بشر  می

 است.

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس


