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 ایران  آزاردیده در   موج حمایت از بهائیاندر میان نامهٔ وزیر امور خارجهٔ لوکزامبورگ به همتای ایرانی خود 

ظریف، وزیر امور خارجهٔ  جواد ای به محمدامور خارجهٔ لوکزامبورگ، ژان آسلبورن، در نامه وزیر  -بروکسل

ترین اقلیت غیرمسلمان این کشور را محکوم کرده است. این نامه بهائیان ایران، بزرگ آزار و اذیت تشدیدایران، 

( و همچنین تعداد زیادی از EP) از موج جدید حمایت از بهائیان ایران توسط اعضای پارلمان اروپا ای نمونه 

 های برجسته در آلمان، نروژ، سوئد، انگلستان، فنالند و ایرلند است. نمایندگان مجلس و چهره

. ه استایران ابراز کرد آسلبورن نگرانی خود را از وضعیت بهائیان ارسال شده به آقای ظریف، آقای ژان ۀدر نام

بهائی  ۀاعضای جامع» ۀادرسی و محاکمشروع مجدد دکه  ه استاظهار داشتعمومی  یابیانیه با انتشاروی در ادامه 

 است. «»به ویژه نگران کننده ۱۹-در دوران کووید «جامعه این زندانی شدن اعضای»و  «های اخیرهفته در

یل به دلرا که  یانئبها قضایی  پیگردحکومتی ایران بحران بهداشتی، مقامات تداوم و علیرغم  ٢٠٢٠از ابتدای سال 

های بوشهر، فارس، اصفهان، کرمان، را در استان بهائی ۱٠٠و بیش از  اندتشدید کردهاعتقادات مذهبی آنان است 

المللی برای آزادی های بینبا وجود درخواست ،ند. عالوه بر ایناهخراسان جنوبی، تهران و یزد هدف قرار داد

 برند.کرونا، هنوز تعدادی از بهائیان در حبس به سر می گیربیماری همهبه دلیل  وجدانزندانیان 

در حمایت  ایبیانیه رنلیا ارنست، با صدورودر سطح اتحادیهٔ اروپا، رئیس هیئت روابط پارلمان اروپا با ایران، خانم ک

 های دینی به خصوص جامعهٔ بهائی باید ... متوقف شود.« »ارعاب و سرکوب اقلیت داشته است کهر از بهائیان اظها 

ای مشترک از نائب رئیس پارلمان اروپا، خانم هیدی هاوتاال، به همراه سایر اعضای این پارلمان، با امضای بیانیه

ها را تبرئه نموده و اجازه دهند پایه و اساس علیه بهائیان را متوقف کرده، آنند تا »اتهامات بیاهمقامات ایرانی خواست

  .ازند«تا بهائیان آزادانه به امور دینی خود بپرد

و   بهداشتعضو پارلمان آلمان، مدافعان حقوق بشر، کارشناسان  ۳٠، گروهی متشکل از بیش از در سطح ملی

به رئیس جمهور حسن روحانی خواستار رفع تمامی اتهامات از بهائیان  اینامههای غیردولتی این کشور در سازمان

 برند. ند که هنوز در زندان به سر میاهایران در دادگاه و آزادی تمامی بهائیانی شد

امور خارجه قرار داده  ۀبهائی در ایران را برای ماه سپتامبر در دستور کار کمیت ۀدولت هلند وضعیت جامعهمچنین، 

  است.

این بیانیه آمده است »در حالی  اند. درمشابهی امضا کرده ٔ بیانیه بهداشتمدار و کارشناس سیاست ۷٠در ایرلند، بیش از 

این  .ها بهائی هستند«شویم، مقامات ایرانی در حال به بند کشیدن دهکه ما در ایرلند به تدریج از قرنطینه خارج می

شهروندان بهائی که از طرف  تخریب چهرهٔ انسانی و آزار و اذیت خواهد »بهنامه در ادامه از دولت ایران می

 مین نماید«.أ گیرد پایان دهد« و »حقوق پایهٔ شهروندان بهائی را تحکومت صورت می 

https://maee.gouvernement.lu/en/actualites.gouvernement%2Ben%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B07-juillet%2B06-asselborn-baha.html
https://www.guengl.eu/parliaments-delegation-chair-expresses-concerns-over-human-rights-situation-in-iran/
https://iran.bahai.de/2020/07/deutsche-parlamentarier-menschenrechtler-gesundheitsexperten-fordern-iranische-behoerden-auf-willkuerliche-inhaftierungen-und-verurteilungen-von-bahai-unverzueglich-einzustellen/
https://iran.bahai.de/2020/07/deutsche-parlamentarier-menschenrechtler-gesundheitsexperten-fordern-iranische-behoerden-auf-willkuerliche-inhaftierungen-und-verurteilungen-von-bahai-unverzueglich-einzustellen/
https://iran.bahai.de/2020/07/deutsche-parlamentarier-menschenrechtler-gesundheitsexperten-fordern-iranische-behoerden-auf-willkuerliche-inhaftierungen-und-verurteilungen-von-bahai-unverzueglich-einzustellen/
https://bahai.ie/persecution
https://bahai.ie/persecution


 

 

  .نداهنیز خواستار پایان دادن به آزار و اذیت بهائیان در ایران شد نروژو  تانانگلسنمایندگان پارلمان 

 شدیدهای حمایتاین ابراز گوید: »بروکسل می المللی بهائی در اتحادیهٔ اروپا درخانم راشل بیانی، نمایندهٔ جامعهٔ بین

های مختلف در گوشه و کنار این به شکل بارها  دهد که هرچند حکومت ایران بارها ومقامات بلندپایهٔ اروپایی نشان می

آمیز از ها و اقدامات تبعیضاما این سیاست ،به عنوان یک موجود زنده نابود کندکشور تالش کرده تا جامعهٔ بهائی را 

 شود.« ماند و در سراسر جهان محکوم میانظار پنهان نمی

نفر از سناتورها و نمایندگان ارشد پارلمان کانادا طی  ٢۱ از در خارج از اروپا، فقط در ماه گذشته، گروهی متشکل

اند که به »تشدید آزار و اذیت اقلیت دینی بهائی در ایران خاتمه« دهد.  »درخواستی فوری« از حکومت ایران خواسته

تعدادی و  کرده نگرانی ابرازبهائیان  از آزار «المللیی مذهبی بینکمیسیون ایاالت متحده در امور آزاد»، مریکا آدر 

ه کآمریكا  ۀخطاب به وزیر امور خارج  مشترکی ۀنامند. اهکنگره خواستار آزادی بهائیان از زندان شد از اعضای

. این هفته نیز بیش ابراز نگرانی کرده است بهائیان از افزایش آزار و اذیت، مدنی امضا شده ۀسازمان جامع ۱۹توسط 

ند و نسبت به نقض حقوق انسانی اهامضا کرد ایسرگشاده ٔ نامهدر استرالیا  پزشکان حوزه سالمتنفر از  ٢۵٠از 

 ند.اهدبهائیان ایران ابراز نگرانی نمو

ها تنها به دلیل اند. آنر و اذیت بودهبه طور سیستماتیک مورد آزا ۱۹۷۹بهائیان ایران از انقالب اسالمی سال 

ها محروم هستند. حق تحصیل در اعتقاداتشان از استخدام در بخش دولتی و کار کردن در بسیاری از مشاغل و حرفه

هایشان توقیف و گیرند، داراییها را ندارند و پیوسته تحت بازداشت، بازجویی و حبس قرار میدانشگاه

ها شود و اغلب برای امرار معاش با مشکالت شدیدی رو به رو هستند. این آزار و اذیتیهایشان تخریب مگورستان

   مستند و محکوم شده است. المللملل متحد و جامعهٔ بین توسط نهادهای سازمانای برای چهار دهه به شکل گسترده

 

https://twitter.com/lloyd_rm/status/1285552632925425667?s=21
https://twitter.com/lloyd_rm/status/1285552632925425667?s=21
https://twitter.com/lloyd_rm/status/1285552632925425667?s=21
https://www.bahai.no/nyheter-blogg/olemic-thommessen-h-fordmmer-bah-forflgelsene
https://twitter.com/USCIRF/status/1270002989709832196
https://preservehumanrights.org/2020/07/an-open-letter-to-us-secretary-of-state-to-put-pressure-on-the-iranian-regime-to-stop-the-violation-of-the-rights-of-the-religious-and-ethnic-groups-in-iran/
https://www.smh.com.au/world/middle-east/as-covid-19-hits-iran-australian-health-practitioners-plead-for-bahais-in-prison-20200719-p55dgb.html
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/united-nations-documents-referencing-bahai-community

