
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران تایمز :[ ]روزنامه

 ١۱۳۱تیر  ١ ]تاریخ:[

 

 :کرددفتر بهائیان آمریکا اعالم 

 .کرد حمایت بهائیان از نیز ۲۸۹۱ سال در امریکا کنگره. کرد محکوم ایران در را "بهائیان تعقیب " سنای آمریکا

اعالم کرد که مجلس  ای بیانیه در آمریکا بهائیان جامعه عمومی روابط دفتر: سرویس خبری ایران تایمز -واشنگتن 

 ۱۱) جون ۲۱ روز که بیانیه این در. را در ایران محکوم کرد ای تعقیب بهائیان سنای امریکا با تصویب قطعنامه

انتشار یافت نوشته شده است که مجلس سنای امریکا باتفاق آراء قطعنامه مربوط به بهائیان ایران را تصویب ( خرداد

 بود شده تسلیم سنا به دیگر سناتور ۵۱ و سناتور "جان هینز" توسط بهائیان قطعنامه که شده گفته مذکور بیانیه در. کرد

 و بازنشستگی حقوق و اشتغال از محرومیت اموال، توقیف دستگیری، اعدام،" مورد در خمینی هللا آیت رژیم آن در و

رئیس  از قطعنامه این در. است شده شناخته مسئول "مذهبی صرفا   دالیل به و ایران بهایی اقلیت بر دیگر فشارهای

جمهوری امریکا خواسته شده که همراه با سایر دولتها و سازمان ملل و به نیابت از طرف بهائیان نزد دولت ایران 

 دهد اجازه نباید آمریکا سنای گفت "هینز"سناتور که شده گفته آمریکا بهائیان عمومی روابط دفتر بیانیه در. اقدام کند

 جو به آن گرفتار شده" المللی که یک اقلیت مذهبی کوچک و مسالمت بین اژدیتر " که شود باعث عراق و ایران جنگ

 قطعنامه گذشته می ٢٢ در نیز امریکا نمایندگان مجلس که است شده گفته همچنین بیانیه این در. نگیرد قرار توجه مورد

امریکا در سازمان ملل لت دو و کرده محکوم علنا   را مذهبی فشارهای نیز ریگن پرزیدنت و کرد تصویب را مشابهی

 که شده گفته ضمنا   امریکا بهائیان دفتر بیانیه در. اقدام کرده تا توجه کشورها به موضوع بهائیان ایران جلب شود

 اروپا، پارلمان ملل، سازمان بشر حقوق کمیسیون و کرد حمایت ایران بهائیان از نیز ٢٨٩٢ سال در امریکا کنگره

 اند. هایی تصویب کرده و چند کشور دیگر نیز به حمایت از بهائیان ایران قطعنامه لیااسترا کانادا، پارلمانهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[


