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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 [ قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 پارلمان دولت فدرال آلمان برای آزادی جهانی دین  

 وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه 

 آزادی جهانی دین نماینده مجلس دولت فدرال برای   -مارکوس گروبل 

 آلمان  –آدرس: برلین  

www.bmz.de/religionsfreiheit 

 [ ١٣٩٨دی   ٢۵]  ٢٠٢٠ژانویه  ١۵تاریخ: 

 

 بیانیه مطبوعاتی 

، مارکوس گروبل، عضو پارلمان آلمان و نماینده ١٣٩٩دی    ٢٧مصادف با  ٢٠٢١ژانویه  ١٧در روز جهانی دین در  

ای خواستار پایان دادن به تبعیض و آزار و اذیت جامعه بهائی در هدولت فدرال برای آزادی جهانی دین، طی بیانی

 ایران شد: 

"من از دولت ایران می خواهم که بهائیان را به عنوان یک جامعه مذهبی به رسمیت بشناسد و حقوق همه اقلیتهای 

انند طبق عقایدشان در  مذهبی و اعتقادی را رعایت کند. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و سایر جوامع نیز باید بتو

تغییر مذهب که تهدید مجازات اعدام بدنبال دارد، باید غیرقانونی شناخته شود. حق آزادی دین یا   آزادی زندگی کنند.

 اعتقاد یک حق جهانی است که به همه افراد بشر بطور مساوی تعلق می گیرد."

توسط محفل ملی  ١٩۵٠که در سال   شود. این روزروز جهانی دین هر ساله در سومین یکشنبه ماه ژانویه برگزار می 

مریکا در ایاالت متحده آغاز شد، هم اکنون توسط بهائیان و سایر جوامع مذهبی در سراسر جهان جشن گرفته  آبهائیان 

محور اصلی این جشن زمینه مشترک بین جمیع ادیان عالم است. از همه مذاهب خواسته می شود که   می شود.

 ترام و تحمل خود را بخاطر بسپارند و برای برقراری صلح و عدالت در جهان تالش کنند. ارزشهای مشترک اح

استفاده قرار می گیرند و اقلیتهای  ءدر جهانی که مذاهب برای ایجاد اختالف مورد سو"   :اظهار داشت مارکوس گروبل

مذهبی در بسیاری از نقاط تحت سرکوب بوسیله دولت و جامعه قرار می گیرند، روز جهانی ادیان نشانه مهمی برای 

، جامعه بهائی در ١٨۴۴از سال   ایجاد همکاری سازنده بین مذاهب و با حضور مذاهب است. از زمان آغاز بکار

  تبعیض سیستماتیک قرار گرفته است. تبعیض واقع شده و تحت آزار و اذیت و ایران، از طرف حکومت مورد

مجاز نیستند که  وبرخالف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، بهائیان توسط دولت اکثریت شیعه به رسمیت شناخته نشده 

سسات آموزش و ؤایمان خویش را به طور علنی نشان دهند و از دستگیری و شکنجه های خودسرانه رنج می برند. م

از دسترسی  وحشتند و  د و حتی نابود میشوند. اطفالشان در رعب ونرد حمله قرار می گیروعبادتگاه های آنها اغلب م

 به تحصیالت عالیه محروم میشوند.
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[، شهروندان مجبور هستند از فرم جدیدی در هنگام درخواست شناسنامه، در ایران  ١٣٩٨]دیماه  ٢٠٢٠ژانویه  از

شناخته نشده اند قادر به بیان مذهب خود و دریافت این   به رسمیتاز آن زمان اقلیتهای مذهبی که  کنند واستفاده 

شناسنامه نیستند. این بدان معناست که بهائیان و سایر اقلیتها با این انتخاب روبرو هستند که یا برای کارت شناسایی 

یا با اعالم عقیده ای متفاوت در فرم تقاضا، ایمان   –بمانند از امکان شرکت در زندگی عمومی محروم  و -اقدام نکنند 

  خود را انكار كنند.

تبعیض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در طی همه گیری بیماری کرونا بیشتر شده است. جامعه گزارش می دهد که  

اداری حکمی را   [، دادگاه١٣٩٨ ]شهریور ٢٠٢٠وت ادستگیری، آوارگی و مصادره اموال در حال افزایش است. در  

 ".تصویب کرد که مالکیت بهائیان بر زمین در روستای ایول در شمال ایران را "غیرقانونی" توصیف کرد

 

 ]امضا[ مارکوس گروبل

 نماینده دولت فدرال آلمان برای آزادی جهانی دین 
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