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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  همبستگی، خواهان توقف تشدید آزار و اذیت بهائیان ایران شدند ٔ ای به نشانهنمایندگان مجلس کانادا در بیانیه

 

 ٢٠٢٠ژوئن   ٢٩ –ژنو 

اند که به »تشدید آزار  خواستهقانونگذاران ارشد کانادا طی »درخواستی فوری« از حکومت ایران بیست و یک نفر از 

و اذیت اقلیت دینی بهائی در ایران خاتمه« دهند. این تقاضا در قالب یک نامهٔ سرگشاده به امضای اعضای پارلمان و  

های سراسر جهان  مجلس سنا رسیده است و به دنبال موج حمایت از بهائیان ایران در سازمان ملل متحد و در رسانه

 د که در روزهای اخیر آزار و اذیت بهائیان در پنج استان ایران افزایش یافته است. شودر حالی ارائه می 

امضاکنندگان این نامه شامل نمایندگانی از تمامی پنج حزب سیاسی کانادا، اعضای مجلس عوام و مجلس سنا هستند. 

ها بهائی را هدف آزار و اذیت قرار  هگیر کرونا، داین نامه از این که »مقامات ایران، با استفاده از پوشش بیماری عالم 

 است. اند« ابراز نگرانی کرده و خواستار »توقف سرکوب هدفمند« شده داده 

های خواهران و  دهند: »دیدن رنجامضاکنندگان به نشان همبستگی، نامهٔ خود را با احساساتی تأثیرگذار پایان می

وغین بدون دسترسی به فرآیندهای قانونی، برای ما به عنوان  ها با اتهامات دربرادران ما در زندان و مواجههٔ آن 

 کانادایی و اعضای یک جامعهٔ جهانی بسیار دردناک است.«

کنیم دستور آزادی تمامی زندانیان وجدان را اعالن  المللی از مقامات ایرانی درخواست میصدا با جامعهٔ بین»ما هم

 بهائی پایان دهند.« عهٔ نمایند و به عملیات مداوم تهدید و سرکوب جام

المللی« و »کمیتهٔ دائمی سالمت« از المللی«، »کمیتهٔ دائم تجارت بینرٔوسای »کمیتهٔ دائمی امور خارجه و توسعهٔ بین

 کنندهٔ این بیانیه هستند. جمله نمایندگان امضا

زد در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر های اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، فارس و یدر روزهای اخیر، بهائیان در استان

رغم  از شش تا ده سال بوده است. به عالوه، علی  که در بیشتر موارد اندهای سنگین زندان دریافت کردهحکم

گیر کرونا، برخی از بهائیان همچنان در المللی برای آزادی زندانیان وجدان به دلیل بیماری همههای بیندرخواست

جمله در بیرجند که شرایط به شدت نامناسب زندان از نظر بهداشتی، احتمال شیوع ویروس برند از زندان به سر می 

  کند.کرونا را تشدید می

ژوئن، در حالی منتشر شد که تنها چند روز قبل شورای حقوق بشر  ٢۴بیانیهٔ قانونگذاران ارشد کانادا، در تاریخ 

  .تمدید کردشگر ویژهٔ حقوق بشر در امور ایران را سازمان ملل متحد برای نهمین سال پیاپی مأموریت گزار

ورد وضعیت بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. نمایندهٔ برزیل در م برزیلو  هلندهایی مثل در این شورا، دولت 

های دینی در ایران هستند« و دولت ایران باید »تمامی امکانات خود ترین اقلیتاظهار کرد که بهائیان »یکی از مظلوم

ائیان برای برخورداری از  ها« به کار بندد. او در ادامه »خواستهٔ مشروع بهپراکنی دینی علیه آن را برای منع نفرت

 طلبانه« را تأیید کرد. ای صلححق آزادی دینی به شیوه

گوید: »باعث تأسف است که مقامات ایرانی به خانم دیان عالئی، نمایندهٔ جامعٔه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد می

فشار سنگین روانی را بر جامعهٔ بهائی گیر کنونی، چنین جای محافظت از بهائیان و سایر مردم ایران از بیماری عالم 

ها در وضعیت انتظار برای احضار به زندان  های سنگین حبس برای افراد و قرار دادن آن کنند. صدور حکموارد می

 جامعهٔ بهائی است.« های افزایش فشار برکه از نظر روانی بسیار دشوار است یکی دیگر از شیوه

خبرنگار شبکهٔ سی ها را در سرتاسر کانادا به دنبال داشته است از جمله حمایت این نامهٔ سرگشاده موجی از حمایت

های اخیر علیه بهائیان در ایران  ماه گذشته، آزار و اذیت .بان حقوق بشر در کانادادیدهرئیس دفتر و  (CBC)بی سی 
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، ایتالیا، ایرلند،  هند، آلمانها در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان از جمله در مورد توجه گستردهٔ رسانه

 قرار گرفت. بریتانیاو  نیوزیلند، برزیل، اسپانیا، لوکزامبورگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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