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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ ایران تایمز

 92سال 

 ۳۵۴۱شماره 

 ۳۱۳۱شهریور ماه  92جمعه 

 

 نخستین گزارش ساالنه خود در باره آزادی مذهب،در 

 های مذهبی ایران متهم کرداقلیت« بدرفتاری و عدم تحمل»آمریکا، جمهوری اسالمی را به 

های مذهبی در ایران به غیر از امور خارجه آمریکا، موارد نابردباری مذهبی علیه کلیه اقلیت وزارتدر گزارش 

 زرتشتیان برشمرده شد.

آمریکا در باره نابردباری دینی در  امور خارجهسرویس خبری ایران تایمز: در گزارشی که وزارت  –واشنگتن 

بهاییت در ایران و بدرفتاری یا عدم تحمل « ینابودساز»کشورهای مختلف جهان منتشر ساخت، جمهوری اسالمی به 

 های مذهبی ایران متهم شد.سایر اقلیت

گزارش ساالنه خود در باره آزادی مذهب و نابردباری مذهبی در جهان، که  وزارت امور خارجه آمریکا در نخستین

 یشیدگراندهای مذهبی و سپتامبر( انتشار یافت، اعالم کرد که عدم تحمل اقلیت 2شهریور ماه ) ۳۱روز پنجشنبه 

مختلف رسماً، به ویژه در زمینه  مذهبی در ایران به انحای یها تیو اقلاست « بسیار گسترده»مذهبی در ایران 

 گیرند.اشتغال و مسکن، مورد تبعیض قرار می

شود، بیش از سایر ای که علیه جامعه بهایی در ایران اعمال میهای گستردهبا این حال، در این گزارش محدودیت

بهاییت به « سازینابود»موارد مورد تأکید قرار گرفت و وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: جمهوری اسالمی به 

 عنوان یک جامعه مذهبی در ایران کمر بسته است.

و هماهنگی برای  افتهی سازمانهای دولت ایران سیاست»وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود نوشت: 

 «بهاییت از طریق بازداشت طوالنی اعضای جامعه بهایی به مورد اجرا گذاشته است. ینابودساز

ریکا در همین گزارش نوشت: سیاستی مشابه آنچه در ایران علیه جامعه بهایی به مورد اجرا وزارت امور خارجه آم

 اجراهای خودسرانه طوالنی علیه جامعه شیعه این کشور گذاشته شده است، در عراق از طریق اعدام و بازداشت

در این گزارش همچنین اشاره  میشود. عربستان سعودی نیز به اعمال تبعیض علیه اقلیت شیعه در این کشور متهم شد.

 های مذهبی گسترده دچار هستند.کشورهای عربی و اسراییل نیز به تبعیض ها درشده است که اقلیت

، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را «آصفی درضایحم»

ای از کوشش دولت آمریکا برای زارش نمونهنشان ساخت که این گ و خاطرتوصیف « رعادالنهیغمغرضانه و »

 استفاده از دین به منظور دستیابی به اهداف سیاسی است.
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های مسلمان در با این حال، بسیاری از مواضعی که جمهوری اسالمی در مورد اجحاف و تبعیض علیه اقلیت

وزارت امور خارجه آمریکا به طرز مشابهی منعکس  در گزارشکشورهای همسایه و دور دست اتخاذ کرده است، 

 شده است.

حجابی به زنان مسلمان در ادارات و ساختمانهای متعلق به دولت از جمله در این گزارش از ترکیه به سبب تحمیل بی

انتقاد شده است و همچنین اسراییل به سبب اختصاص بودجه کم به مناطق غیر یهودی مورد انتقاد قرار گرفته است. 

 9۲کند، در حالیکه می نینش یهودیبنابر این گزارش، اسراییل فقط دو درصد از بودجه خود را صرف مناطق غیر 

 دهند.درصد جمعیت اسراییل را غیر یهودیان تشکیل می

کشور  ۳2۵ای خود در باره نابردباری مذهبی در صفحه از گزارش یکهزار صفحه ۳9وزارت امور خارجه آمریکا 

جهان را به ایران اختصاص داده است و در آن بیشتر به تبعیض علیه بهاییان، و پس از آنها علیه مسیحیان و یهودیان 

 ران و اهل تسنن اشاره شده است. تنها گروه مذهبی که ظاهراً از تبعیض برکنار مانده، زرتشتیان ایران هستند.ای

 ایران تایمز متن کامل این گزارش را از شماره آینده منتشر خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


