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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 تسنیم ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵شهریور  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 !شودوقتی یک فمینیست حامی بهائیت، مأمور ویژه حقوق بشر در ایران می 

عاصمه جهانگیر« زن فعال حقوق بشری، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تنها ویترین »انتخاب 

 .زیبایی از ماجراست

های خبرگزاری تسنیم، در خبرها آمده بود که »عاصمه جهانگیر« جانشین »احمد شهید«،  به گزارش گروه رسانه

ران خواهد شد. خبراین جایگزینی برای اولین بار در توئیتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ای

»عاصمه جهانگیر« به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران انتخاب » انعکاس پیدا کرد آنجا که نوشت:

 ... .آبان( نیز خبر داد-شده است.« وی همچنین از پایان مأموریت خود در ایران در ماه نوامبر )مهر

 آیا عاصمه جهانگیر مدافع حقوق بهائیان در ایران است؟ 

اما در کنار موارد ذکر شده یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر، و خانواده او، در پاکستان 

 ...وجود دارد بحث قدیانی بودن عاصمه جهانگیر است. 

ی از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش نکته حائز اهمیت ماجرا آن است که از دیدگاه بسیار

 .و فرقه ضاله »بهاییت« در ایران عصر قاجار وجود دارد  ۱۹فرقه قادیانی یا »احمدیه« در هند اواخر قرن  

  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 پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا در  

 .بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند

عاصمه جهانگیر از سال  »  تا آنجا که »دویچه وله« خبرگزاری آلمان با تایید این مطلب این گونه گزارش می دهد:

مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت. او در همین   ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۴

 « .دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد

عی مدافع  همه این موارد زنگ خطری بزرگی است که مراقبت و هوشیاری مسئوالن را می طلبد. فردی که به نو

حقوق بهائیان بوده و کمتر از یک ماه دیگر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گزارش گر ویژه سازمان ملل در  

 !امور ایران انتخاب خواهد شد چه اهدافی را در سر می پروراند؟

احتمال و  پس بجاست که مسئوالن و متولیان امور بین المللی در سطح دیپلماسی و حقوق بشری رخ دادهای مورد

اقدامات به ظاهرحقوق بشری این نمایندگان سازمان ملل را رصد نموده و متولیان امور زنان و خانواده با درایت و 

 .بصیرت بیشتری به چنین انتصاباتی بنگرند و با تیزبینی مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را پیگیری نمایند

 منبع:طنین یاس

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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