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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[

 

 المللی:[ ایران تایمز بین]روزنامه

 ۱۹۸۴فوریه   ۱۷ – ۱۳۶۲بهمن  ۲۸ [ جمعه]تاریخ:

 ۶۳۹ ]شماره:[

 

 های آن در جهان است« ایران یکی از بدترین نمونهامریکا: »وضع حقوق بشر در 

سرویس خبری ایران تایمز: وزارت امور خارجه امریکا در یک گزارش مفصل درباره وضع حقوق بشر  -واشنگتن 

اعالم کرد که وضع حقوق بشر در سال گذشته در بسیاری از نقاط جهان   ۱۹۸۴در کشورهای مختلف جهان در سال 

ایران بر بهائیان وارد میشود  و از جمله در شوروی و ایران بدتر شد. در این گزارش گفته شده میزان فشاری که در

 در هیچ نقطه جهان سابقه نداشته است.

  ۱۹۸۳فوریه گزارش ساالنه خود را در مورد وضع حقوق بشر در سال   ۱۰وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه 

 ... در اختیار کنگره امریکا قرار داد. 

دراین باره گفت در کشورهایی مانند  ...»الیوت ابرامز« معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق بشر 

ها اتباع خود را با خشونت زیاد و تحت فشار قرار میدهند و به اتحاد شوروی، افغانستان، ایران، کامبوج و کوبا دولت

 حتی قتل متوسل میشوند. های غیر قانونی، شکنجه وهایی از قبیل بازداشتشیوه

»ابرامز« در اشاره به ایران گفت دادستان کل انقالب ایران در آگوست گذشته حکمی صادر کرد که بموجب آن کلیه  

های مذهبی بهائیان ممنوع اعالم شد و باین ترتیب کلیه بهائیان ایران در معرض تعقیب قرار گرفتند. معاون فعالیت

 ره بهائیان گفت: »وضع آنها در ایران با هیچ نقطه دیگر در جهان قابل مقایسه نیست.«دربا  ...وزارت خارجه امریکا 

که فشار بر بهائیان در ایران از تضییقاتی که در   ...در گزارش وزارت خارجه امریکا درباره ایران گفته شده است  

 ...مورد سایر گروهها بکار برده میشود شدیدتر بوده است. 

  ...الملل در زمینه وضع حقوق بشر در ایران  فوریه درباره اعالمیه سازمان عفو بین ۸روز  …خبرگزاری رویتر 

در  ... اند. باعتقاد این سازمان در ایران تعدادی از افراد بدالیل عقاید سیاسی و مذهبی خود بازداشت شده... نوشت که

مان اغلب از موارد اتهام خود باخبر نمیشوند و به آنها اجازه  الملل گفته میشود که متهاطالعیه سازمان عفو بین

 مشورت با وکیل مدافع داده نمیشود و بیشتر محاکمات سری است و متهم حق تقاضای پژوهش ندارد. 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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