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

[روزنامه ]:ایران تایمز بینالمللی
[تاریخ ]:جمعه یازدهم خرداد ماه ۱۳۸۰
[شماره۱۵۴۲ ]:
[صفحه۳ ]:

از سوی یک سازمان آمریکایی:
آزادی مذهبی در ایران بسیار «ناچیز» توصیف گردید
واشنگتن  -سرویس خبری ایران تایمز :یك سازمان آمریکایی در گزارش ساالنه خود وضعیت آزادیهای مذهبی در
ایران ،به ویژه در رابطه با اقلیتهای دینی ،را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدهاند و نیز افرادی را که از
اسالم به آیین دیگری میگروند ،بسیار «ناچیز» توصیف کرد...
 ...در گزارش ،از کشورهای ایران ،چین ،روسیه ،کره شمالی ،نیجریه ،پاکستان ،عربستان سعودی و ویتنام نام برده
شده و در مورد ایران آمده است :قانون اساسی جمهوری اسالمی آیین شیعه  ۱۲امامی را دین رسمی قرار داده و
اعضا آیین بهاییت در معرض بدترین انواع پیگرد مذهبی از سوی دولت قرار میگیرند .جمهوری اسالمی نه تنها آیین
بهاییت را به رسمیت نمیشناسد ،بلکه آن را یک سازمان سیاسی وابسته به رژیم شاه میداند که با انقالب اسالمی
مخالف است و برای خارجیان ،از جمله اسرائیل جاسوسی میکند .حتی پیروان ادیان زردشتی ،مسیحی و کلیمی که در
قانون اساسی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شدهاند ،در معرض انواع تبعیضها واقع میشوند .رهبران سنی
مذهب میگویند با اهل تسنن در جمهوری اسالمی بدرفتاری میشود و آنها در انجام مراسم دینی با محدودیتهایی رو
به رو میشوند .تعدادی از روحانیان شیعه نیز که با جمهوری اسالمی موافق نیستند از سوی دولت سرکوب میشوند.
در گزارش توصیه شده است که وزارت امور خارجه آمریکا یکی از شرایط لغو یا کاهش تحریمها علیه جمهوری
اسالمی را ،بهبود آزادیهای دینی و مراعات حقوق بشر میداند .دولت آمریکا مدام و با جدیت تمام به دولت جمهوری
اسالمی فشار میآورد تا این دولت را به مراعات آزادیهای مذهبی وادار سازد و به دولتهای اروپایی و سایر
متحدان توصیه میکند در زمینه آزادیهای دینی ،دولت جمهوری اسالمی را «زیر فشار» بگذارند .رادیو «صدای
آمریکا» نیز در برنامه خود به زبان فارسی ،مساله آزادیهای دینی را مورد توجه خاص قرار داده است .دولت
آمریکا در قطعنامههای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ،محکومیت جمهوری اسالمی را به خاطر زیر پا نهادن
آشکار و پیگیر آزادیهای مذهبی گنجانده است...

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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