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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[ 

 

 ۲۰۲۱فوریه   ۲۵

 

 به مقامات دولت ایران در باب ضبط اخیر زمین های کشاورزی نامه ای سرگشاده

 

 رئیس قوه ی قضاییه، آقای ابراهیم رئیسی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، آقای عباس کشاورز

راد فعال در حرفه های غذای جهانی، سازمان کشاورزی، و رشد بین الملل، نگران سختی های  ما، گروهی از اف

از   کشاورزان خرده مالکی هستیم که همواره دچار بی عدالتی های دلخواهانه ی مقامات دولتی هستند. به همین رو،

زمین های کشاورزی شان در روستای این خبر هراسانیم که در مرحله ای جدید از آزار و اذیت مدام بهاییان ایران، 

 .ایول مصادره می شود

بهایی ایول   ۲۷، دو دادگاه در ایران حکم دادند که مالکیت زمین های (۱۳۹۹) ۲۰۲۰واخر سال  امی دانیم که در 

نامشروع است. قاضیان مسئول این تصمیم علیه بهاییان ایول، آقای محمد صادق سوادکوهی و آقای حسن بابایی هستند. 

 .رونده های دادگاه اشاره دارند که مصادره ی زمین ها به سبب دیانت مالکان آنهاستپ

پیامد چنین تصمیم هایی دهها سال آزار و اذیت بهاییان ایول است؛ سخت کوشانی که تنها درآمد ناچیزشان از کار  

 .کشاورزی است و روزگارشان در خانه هایشان و با همین زمین ها می گذرد

نوامبر  ۲۲توقیف اخیر زمین ها بخشی از روند بازشدت یافته ی یورش به منازل و مشاغل بهاییان در ایران است. در 

، بیش از صد مامور دولتی به مغازه ها و خانه های ده ها بهایی در هفت شهر تاختند و از (۱۳۹۹آذر  ۲)  ۲۰۲۰

 .ایشان خواستند که سند مالکیت اموال شان را تسلیم کنند

سال است در زمین های ایول کشاورزی می کنند. این خانواده ها در   ۱۵۰می دانیم که خانواده های بهایی بیش از 

جامعه های بومی خود اعضایی مفید و سازنده بوده اند. مثالً مدارسی برای کودکان تمام ادیان تاسیس کردند و طرح  

علیرغم مشارکت هایشان  به اجرا گذاشتند. این بهاییان، هایی را برای رشد بهداشت و سالمتی همه ی اعضای جامعه

در جامعه، سالهاست که به أنواع آزار و اذیت دچارند. از جمله اکثریت شان را وادار به ترک دیار و خانه هایشان را  

 .مصادره و یا خراب و با خاک یکسان کرده اند

توانستند دست کم روی زمین شان کار کنند.  حال، تصمیم اخیر  با وجود این ستم ها، بهاییان کشاورز تا حال می 

دادگاه به این معنا است که این زمین ها نیز مصادره خواهد شد. روشن است که این اقدام و دیگر موارد مصادره ی  

 .پایه ی مذهب ایشان است أموال بهاییان در ایران بخشی از آزار و اذیتی سازمان یافته، تنها بر

مور کشاورزِی همتای ایشان، می نویسیم تا انظار را به این بیدادگری جلب کنیم و از مقامات انوان فعاالن ما، به ع

 .دولت ایران می خواهیم که تصمیم شان را در باب کشاورزان ایول لغو کنند

 

 مری بکی 

 استاد و مدیر، مطالعات مشارکت اجتماعی، دانشکده ی بهداشت عمومی، دانشگاه آلبرتا 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://opa.bahai.ca/files/uploads/25-feb-2020-farm-seizures-letter.pdf
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 د بومبا خال

  مدیر عامل و موسس، نمایندگی تحوالت کشاورزی، اتیوپی

 

 جوزف دوریز

 (The Seed Systems Group)  رئیس کل گروه سازمان های دانه

 

 مهرداد احسانی

   مدیرکل، پیشگامی غذایی، بنیاد راکفلر

 

 مارتین انتز 

 دانشگاه مانیتوبا کشاورزی بر مبنای سازمان های طبیعی و سازمان های برداشتی،  استاد،

 

 ویکتور فرایبرگ 

 (Foodshot Global)  موسس، فودشات گلوبال

 

  پاول هنلی

  (Rockefeller Food System Visionary) نویسنده، برنامه ریزی های دراز مدت سازمان غذایی راکفلر

 

 اریک هارمسن

 استاد مهندسی کشاورزی، دانشگاه پورتوریکو 

 

 سارا منکر 

 (Gro Intelligence)  اینتلنجنسمدیر کل گرو 

 

 پیمان میالنی 

 مشاور، برنامه ی غذای جهانی 

 

 ژاکلین نووگرتز 

  مدیر کل صندوق اکیومن

 

 گیوم نیاگاتاره 
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 مدیر و دانشیار، دانشکده ی کشاورزی، علوم حیوانات، و دامپزشکی، دانشگاه رواندا

 

 سروش پارسا

گروه  (CIP: The International Potato Center) زمینیدانشمند سرگروه نوآوری، مرکز بین المللی سیب 

  مشاوران تحقیقات کشاورزی بین المللی

 

 تیم پورچ 

 دکترا، باروری برداشت کشاورزی

 

  گری ای. رویشه

 افسر ارشد عملیاتی )بازنشسته(، گروه بانک جهانی 

 

 رنه صهبا شاه محمدلو

 انشگاه گوئلف پژوهشگر پست دکترا، دپارتمان زیست شناسی تلفیقی، د

 

 ریکاردو جی. سالوادور 

 مدیر و دانشمند ارشد، برنامه ی محیط زیست و غذا، اتحادیه ی دانشمندان متعهد 

   

 روی ای. استاینر

 نایب رئیس ارشد، نوآوری غذایی، بنیاد راکفلر

 

 عمر بارو تاگوال 

 موسس و مدیر کل، مدیریت اجرایی ساوانا، کشور مالی

 

 نیل ویتلی 

 دانشمند کشاورزی، کانادا

 

 کریسشن ویت 

   خاک شناسی یدکترا
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