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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[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳شهریور  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 یادداشت/ محمدکاظم انبارلویی 

 نقض حقوق بشر در ایران!  

آید آن است که آنها وقتی سخن از حقوق های حقوق بشری در مورد ایران به دست میبندی گزارشآنچه از جمع 

گویند و کاری به حقوق مردم عادی و  آورند، در حقیقت از حقوق »اشرار« سخن می ها در ایران به میان می انسان

 .حقوق الهی و انسانی برخوردار باشند، ندارندها ایرانی که باید از حداقل میلیون

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه رسالت به  

 ها،تجزیه و تحلیل حقوق بشر مورد ادعای غرب پرداخته و هدف آن را نه دفاع از حقوق بشر بلکه دفاع از تروریست

 :اقچیان خوانده است و قاچ اشرار

آنکه آنها اعتراف کنند از چه »حقوقی« و  یکی از ادعاهای غرب علیه ملت و دولت ایران، نقض حقوق بشر است بی

کنند.با پیروزی انقالب اسالمی، ملت ایران در یک رفراندوم آزاد اعالم کرد نظام  یا از کدام »بشر« در ایران یاد می

 .طنتی، نه فاشیستی، نه سوسیالیستی ونه لیبرالیستیما یک نظام »جمهوری« است نه سل

داری رعایت کنیم  خواهیم مناسبات اسالمی را در امر حکومتملت ایران صراحتا در این رفراندوم اعالم کردند که می 

اساسی و به  های دینی، مالک رعایت حقوق بشر در ایران باشد. نخبگان ملت ایران در قانون و اسالم و قرآن و آموزه

تبع آنان ملت ایران اعالم کرد منظور از »حقوق«، همان فقه و شریعت اسالمی است و منظور از انسان، انسان تراز  

گوید. انسانی که های او در قرآن سخن میاسالم و قرآن است. انسانی که خداوند از نحوه آفرینش او و اهداف و رسالت 

 .کند، نیستص چند روزی که در این کره خاکی زندگی مییک ماموریت ابدی دارد و حیات او مخت

وحشت غرب از انقالب اسالمی از همین پدیداری »بشر« تراز قرآن و اسالم و حقوق مبتنی بر فقه و شریعت اسالمی 

ر  گیرد. لذا از همان ابتدا چون یارای مقابله علمی با حقوق بشاست که تمامی ابعاد و نیازهای فطری بشر را در برمی

دردسرترین مسیر بود و آن، ترین و هموارترین و بیاسالمی را نداشتند، راه دیگری را انتخاب کردند؛ آن راه هم ساده

 .اینکه انگ نقض حقوق بشر را بر پیشانی جمهوری اسالمی، دولت و ملت ایران بزنند

ایت غرب و بویژه آمریکا علیه های حقوق بشری تحت حمهایی که طی سه دهه گذشته تاکنون سازمانمجموعه گزارش

 شود؛ایران تهیه کردند در چند محور خالصه می 

های نقض حقوق بشر اختصاص به حمایت غرب از منافقین، عناصر مرتبط با  یک محور از گزارش -۱

ی  ها و عناصر واداده در برابر غرب و ایستاده در مقابل ملت است. محور اصلها، کمونیستطلبان، مارکسیستسلطنت

راهبردهای این جریان مبارزه با اسالم و مخالفت با دین و مخالفت با مبنا قرار گرفتن احکام قرآن در مناسبات بین 

 .حکومت و مردم است

های مردمی و های فجیع گروهها برای مبارزه با انقالب و مردم و اسالم تا موقعی که دست به ترور و قتل این گروه

کسی به آنها کاری نداشت. اما وقتی به کشتار مردم و نقض حقوق بشر در ایران روی   مسئوالن حکومتی نزده بودند

آوردند مطابق قوانین اسالمی با آنها برخورد شد. غرب و بویژه آمریکا به جای دفاع از حقوق ملت ایران و مبارزه با 
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در ایران حمایت کردند و بعد تروریسم و جلوگیری از نقض حقوق بشر، برای حفظ منافع خود از ناقضان حقوق بشر 

های جعلی، ایران را متهم به نقض حقوق بشر  ساز حقوق بشری را فرستادند ایران تا با گزارشهای دستهم سازمان 

کنند. هزاران تن از مردم عادی که طعمه ترور بودند و صدها مقام دولتی که قربانی ترور شدند، از نظر غرب هیچ  

طور وسیع نه تنها مورد حمایت حقوقی آنان قرار  های ضدبشر وضد حقوق بشر، بهحقوقی ندارند. اما تروریست

گرفتند بلکه مورد حمایت مالی و تسلیحاتی هم واقع شدند. آمریکا هنوز در عراق متعهد است که از جمع چند صدنفری  

 .شان به خون ملت ایران و ملت عراق آلوده است دفاع کندهای منافق که دستتروریست

های نقض حقوق بشر در ایران مربوط است به دفاع از فرقه بهائیت که نقش جاسوسی و ک محور از گزارشی-۲

های امنیتی انگلیس در ایران بوده است. مرکز  ساز سرویسگری در کشور دارد. جریان بهائیت یک جریان دستفتنه

رویس تمام عیار جاسوسی و امنیتی است که های اشغالی است. بهائیت یک ساین فرقه اکنون در حیفا در قلب سرزمین

 .کندکند. اسناد مشهود و غیرمشهود، این ادعا را به خوبی ثابت میتحت پوشش یک دین جعلی فعالیت می

آفرینی  های جاسوسی امنیتی غرب، نقشهای مرتبط با سرویساین فرقه در کنار دیگر جریان ۸۸در جریان فتنه  

 .کردند

های  کنند و از حقوق شهروندی برخوردارند و حتی در بخشی از فعالیتبا آنکه این فرقه آزادانه در ایران زندگی می

حکایت از نقض حقوق آنها دارد.ترجیع بند های ضدحقوق بشری از ایران اقتصادی دارای انحصارات هستند، گزارش

های ضدحقوق بشری در ایران آن است که؛ »بهائیان از داشتن اموال، تحصیل و اشتغال در ایران محروم  گزارش

  « !!هستند

 ... 

 :بندیجمع

حقوق آید آن است که آنها وقتی سخن از های حقوق بشری در مورد ایران به دست میبندی گزارشآنچه از جمع 

گویند و کاری به حقوق مردم عادی و  آورند، در حقیقت از حقوق »اشرار« سخن می ها در ایران به میان می انسان

های نماینده ها ایرانی که باید از حداقل حقوق الهی و انسانی برخوردار باشند، ندارند. جالب اینجاست که گزارش میلیون

سی، بنگاه سخن پراکنی انگلیس یعنی  بیرح در این سازمان، از بی کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل قبل از ط

 .شودترین کشور ناقض حقوق بشر در ایران پخش میاصلی 

ترین نام برای او »احمد شریر«  نام نماینده کنونی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، »احمد شهید« است. شایسته

سی و منافقین، از جرایم مشهود اوست. بیز و ارتباط او با بیآمیهای شرارت است. شرارت او در تنظیم این گزارش

 .ها و ... است ماموریت او در ایران حمایت از اشرار، تروریست

های او وجود ندارد. سازمان ملل باید به این بازی  میلیون نفر ملت ایران در هیچ جای گزارش  ٧۵دفاع از حقوق 

یسیون حقوق بشر سازمان ملل باید نماینده شرور خود را عوض کنند و یک  شرورانه و وقیحانه پایان دهد. مسئولین کم

 .میلیون ایرانی است، به کشور ما گسیل دارند ٧۵طرف برای دفاع از حقوق بشر که ناظر به حقوق نماینده بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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