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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[

 

 افکار نیوز ]برگرفته از سایت:[

 1396بهمن  22 ]تاریخ:[

 

 عاصمه جهانگیر که بود و علیه ایران چه کرد؟ +عکس 

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی مامور تهیه عاصمه جهانگیر 

 .های ضدایرانی برای مجامع بین المللی بودگزارش

های پاکستانی از درگذشت »عاصمه جهانگیر« گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور به گزارش افکارنیوز، رسانه

ه قلبی خبر دادند. جهانگیر دو سال پیش، جانشین احمد شهید شده بود و ماموریت تهیه حقوق بشر ایران به دلیل سکت

 ... .های بیشتر علیه ایران را بر عهده گرفته بودهای ضدایرانی و تهیه مقدمات تحریمگزارش

و فرقه   19بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه »احمدیه« در هند اواخر قرن  

ضاله »بهاییت« در ایران عصر قاجار می بینند. درست شبیه »میرزا علی محمد باب« که فرقه بابیه )سرچشمه 

اصلی فرقه بهاییت( را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غالم احمد هم در  

 ....ورد تا بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کندپاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آ

مجموعه آثار و مکتوبات او در کتابی با عنوان »روحانی خزائن« توسط پیروانش گرآوری شده است. غالم احمد  

جانشینان خود را، باز با تشبه به پیامبر اکرم)ص(، خلیفه خواند. درست مانند بهاییت که قبر عبدالبهاء در عکا در  

ای اشغالی، مقدس ترین مکان در آن فرقه است، قبر غالم احمد معروف به »مقبره الجنه« در  سرزمین ه

 .قادیان)روستایی از توابع شهر گرداس پور پنجاب هند، مقدس ترین مکان در فرقه احمدیه است

ز نسخ شریعت ساخته بهاییت، پر از تفکرات گمراه کننده و باطل است که هدفی ج-عقاید احمدیه مانند فرقه انگلیس

، با شرکت صدها تن از علمای اسالمی از  19۷۴الهی اسالم ندارد. از همین رو در یک کنفرانسی در مکه مکرمه در  

 .نحله های مختلف، این فرقه تکفیر و خارج از اسالم معرفی شد

پیچیده از مساجد، مدارس،  دقیقا مطابق خط مشی بهاییت، فرقه انگلیسی احمدیه هم از طریق شبکه ای گسترده و 

 ....مراکز درمانی، مبلغان، شبکه های تلویزیونی و رادیویی و نشریات به تبلیغ در سرتاسر دنیا مشغولند

اگر شیرین عبادی به دلیل دفاع تمام قد و همه جانبه اش از »بهاییان«، شائبه جدی بهایی شدنش را در جامعه ایران  

م به دلیل دفاع سرسختانه اش از فرقه احمدیه و اعضای آن با همین اتهام در  دامن زده است، »عاصمه جهانگیر« ه

داخل پاکستان رو به روست. این اتهام حتی درباره پدر و همسر او هم وجود دارد. برای نمونه، جهانگیر در سخنرانی 

 :، در موسسه هادسن در واشینگتن دی سی گفت2۰16می  1۸خود در 

احمدی ها در پاکستان هستند که البته در اندونزی و بنگالدش هم تحت ستم  ،(اقلیت هانقض حقوق )موارد  بدترین“

قرار دارند. از این رو می گویم بدترین ستم در پاکستان است، چون این ستم توسط دولت و بر مبنای قانون است که 

ن ها در دادگاه های پاکستان می گوید احمدی ها نباید این کار را بکنند یا باید آن کار را بکنند. هزاران پرونده علیه ا 

 ".وجود دارد. آن ها پیوسته در حال ورود یا خروج در دادگاه ها هستند

اما از این جالب تر آن که همین خانم، زمانی که »گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی های مذهبی اقلیت ها« بود،  

زی و سندپردازی علیه جمهوری اسالمی با کمک شیرین عبادی و همکارانش در داخل ایران، به کار گزارش سا
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، در مصاحبه با مرکز خبری 2۰۰۸اکتبر   23ایران، به ویژه در موضوع بهاییان مشغول بود. برای نمونه، در 

 ".سازمان ملل مدعی شد که " بهاییان جزو گروه های اقلیت دینی! تحت ستم در ایران هستند

را به »آزار سیستماتیک و حکومتی« بهاییان در ایران متهم ، طی گزارشی رسمی جمهوی اسالمی 2۰۰6یا در سال 

 .کرد

هایی سراسر دروغ، ایران را به نقض حقوق بشر، شکنجه جهانگیر در مدت دو سال ماموریت خود، بارها در گزارش 

مخدر،  های خود با حمایت از محکومان امنیتی، قاچاقچیان مواد و اتهاماتی از این دست متهم کرد. او در گزارش 

ها و ... به عنوان فعال مدنی، خواستار آزادی آنها شده و فشار سیاسی بر جمهوری اسالمی را از طریق  جاسوس

 .کردمجامع بین المللی دنبال می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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