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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 هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩١خرداد   ۶]تاریخ:[ 

  

 گزارش وزارت خارجه آمریکا از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش ساالنه حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر  –خبرگزاری هرانا 

ها، دستگیری و زندان فعاالن سیاسی اشاره شده و از وخامت ها، سرکوب، آزار اقلیتکرد که در بخش ایران، به اعدام

 وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد

در این گزارش که متن کامل آن روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است: »ایران به طور مستمر 

 « .لیت، شامل اقلیت های قومی و مذهبی و همجنسگرایان را سرکوب کرده استبسیاری از گروه های اق

سال گذشته، مقامات دولت در زندان کارون  سپتامبر   ۴گوید: »در به گزارش رادیو فردا، وزارت خارجه آمریکا می

آویز اعدام کردند. این  واقع در استان اهواز، سه نفر را که به ارتکاب همجنس گرایی محکوم شده بودند، از راه حلق 

 « . نخستین موردی بود که همجنس گرایی، بدون این که با دیگر اتهامات همراه باشد، با محکومیت به اعدام همراه شد

تن از فعاالن فرهنگی،   ٣٢٠سپتامبر، بیش از  ٢١مارس تا  ٢١گوید در ایران و در فاصله زمانی بین این گزارش می

 .ای آذری زبان، بازداشت شدند هحقوق زنان در استان  سیاسی و

نفر را   ۶۵٩دولت  ٢٠١١کز اسناد حقوق بشر ایران، گفته که »در سال رهای مدر متن این گزارش با استناد به یافته

گوید اعدام  های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است.« این گزارش میدر ایران اعدام کرده که در این میان، اعدام 

هایی چون »اهانت به دولت و رهبری« دیده  های اعدام شدگان، اتهامادامه دارد و در میان اتهامافراد زیر سن قانونی 

 .شده است

گوید ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و می

 .نوز ادامه داردها هها و از بین بردن دارایی آن بازشستگی، تخریب گورستان

گزارش وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته و  

  ٢٠١١های گسترده، دولت در گفته است: »پس از برگزاری انتخابات ریاست اخیر در ایران و در میان اعتراض 

 «.مستحق مرگ هستنداعالم کرد کسانی که با نتایج انتخابات مخالف کنند، 

در متن این گزارش آمده است: »دولت ایران شهروندان این کشور را از حق پرسش در مورد انتخابات آزاد و 

منصفانه محروم کرده و عالوه برآن، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی، جوانان و فعاالن و روزنامه نگاران و  

 « .هنرمندان را دستگیر و راهی زندان کرده است

چنین در این گزارش گفته شده در جریان تظاهرات در پشتیبانی از مردم تونس و مصر، دو موتور سوار که از هم

مشخصات نیروهای شبه نظامی بسیج است، صانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجوی دانشگاه را هدف گلوله قرار  

 .دادند

حقوق بشر روز پنجشنبه در واشینگتن گفت که  مایکل پوزنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و 

وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد از جمله: »برنتابیدن هرگونه نظر مخالف و به ویژه سرکوب  
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های  معترضان و تظاهرکنندگان، محدودیت آزادی بیان و مبارزه با آزادی فناوری، محدودیت اینترنت، دادگاه

 « .م شالق و اعدام برای بسیاری از افرادناعادالنه، اجرای حک 

گزارش وزارت خارجه آمریکا، به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی هم اشاره کرده و گفته است: 

»نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و از فعاالن حقوق زن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و فقط 

های پس از انتخابات به عهده دوتن از معترضان هوادار دموکراسی را در جریان اعتراض  به این دلیل که وکالت

 .سال محرومیت از سفر شد ٢٠سال زندان و  ١١گرفته بود، محکوم به 

، سال گذشته میالدی، شکنجه در زندانهای ایران یک امر رایج بود و به  ٢٠١١گوید: »در سال  این گزارش می

از مدت در سلول انفرادی، کتک زدن، تجاوز به عنف و تحقیر جنسی را شامل شده است.  هایی چون: حبس درروش

 « .ها شوک برقی دادندمرتکبان این شکنجه ها زندانیان را پیش از شالق زدن خیس می کردند و به آلت تناسلی آن 

ای نظامی، کشیدن ناخن پا، در ادامه آمده است: »زندانیان با قرار گرفتن در زندان انفرادی، ضربات لگد با چکمه ه

ها آن طور که گزارش شده، شاهد  آویخته شدن از دست یا پا در مدت طوالنی، شکنج شدند. ضمن اینکه بسیاری از آن 

 «.های ساختگی بودنداعدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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