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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 کشندی چالش مه را ب رانیا انیاز سراسر جھان انکار آزار و سرکوب بھائ ییوکال

 

    ٢٠١٨فوریه  ١٠ -ژنو

محمدجواد  یآقا ،یالعاده از ھمبستگ فوق شینما کیدر  ایاز سراسر دن هبرجست یو قاض لیپروفسور، وک ٢۵

بر آزار و سرکوب  یرا مورد خطاب قرار داده و خواستار اذعان و رانیحقوق بشر ا یعال یشورا سیرئ ،یجانیالر

 .اندموجود شده تیبھبود وضع یبرا  و اقدام رانیا انیبھائ

 یزیستیاسناد بھائ ۀ»خان تیوب سا هرا ب هآن را منتشر کرده است توج ایتانیبر مزیتا ۀروزنام هسرگشاده ک ۀنام نیا

شده و مدارک و شواھد آزار و   یاندازراه یبھائ یجھان ۀتوسط جامع یتازگکه به  یتیوبسا کند،یم جلب «ران یدر ا

 .دھدی م هرا ارائ هگذشت یھاه دھ در انیسرکوب بھائ

  هدر پاسخ ب دھدیرا انتشار م لمیھزاران سند، گزارش دست اول و عکس و ف بار نینخست یبرا هک تیوب سا نیا

از   یآگاھ یکشورھا برا ریو در سا رانینگاران، پژوھشگران و فعاالن حقوق بشر در اهروزنام مکرر یھادرخواست

 .شده است یاندازراه یزیستیئو عمق بھا هدامن

 ریکند و اظھارات خود و سا هرا مطالع دیجد تیوب سا یتا محتوا خواھدیم یجانیالر یسرگشاده از آقا  ۀنام نیا

مدارک و اسناد   هک کندیاشاره م هنام نی. ادینما یرا بازنگر رانیا انیبھائه یعل ضیبر انکار تبع یمبن یرانیمقامات ا

 اظھارات دارند.  آن «خالف یتی»حکا دیجد تیموجود در وب سا

 یروشن هرا ب یمذھب تیاقل کی امان  یو ب همند، ناعادالنو عمق سرکوب نظام وسعت» دیجد تیسا وب هآمده ک هدر نام

در   هاست ک رانیمکرر مقامات ا یبرخالف ادعاھا  ییایگرد آمده، شواھد زنده و گو تیسا ن یدر ا  ه. آنچدھدیمنشان 

 «.اندبوده انیبھائمنکر سرکوب  سالھا نیا ۀھم

شامل موارد متعدد   هک زندیمثال م هقرار گرفت تیمدارک آنھا در وب سا هاز آزار و سرکوب را ک ییھاهنمون هنام نیا

و خشونت، و  بیتخر ، یزندان، اعدام، سرکوب اقتصاد ه از جمل شود،یم یرانیبشر توسط مقامات ا حقوق نقض

 ه:ھای ناماز مثال هنمون پراکنی. چندنفرت

طبق اظھارات  هاینک  هنظر ب» در جمھوری اسالمی در مورد قتل یک بھائی چنین میگوید: حکم دادگاھی •

اولیا دم مقتول در ھنگام تصادف و فوت بھائی بوده و اساسا تعیین دیات مقرره در قانون جھت مقتول و یا 

 « .شودمی همتھم تبرئ باشدمصدوم مسلمان می

نامبرده آموز دبیرستانی میگوید: »از اداره کل آموزش و پرورش تھران در مورد یک دانش ای رسمیهنام •

قانون اساسی جمھوری اسالمی چون  هب هبا توجآموز خوبی بوده است« اما »اخالق و رفتار دانش از نظر

 اخراج میشود. ه« از مدرسبھائیت است هایشان تابع فرق

بھائیت  ه پیرو فرق»چون  :گویداز اداره کل آموزش دانشگاه اصفھان خطاب به یک دانشجو می ایهنام •

 « نخواھید داشت.ادامه تحصیل در دانشگاه اصفھان را میباشید... حق 

  هعلت عضویت در فرق  هب»از دیوان عدالت اداری به یک مرد سالخوردۀ معلول ابالغ میکند که  ایهنام •

نیست و رد  هشکایتش موجاش قطع شده و »خدمت اخراج گردیده است«، حقوق بازنشستگی بھائیت از

 « .میشود
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 هبدھد که به دلیل وابستگی »آموزش و پرورش خطاب به یکی از کارمندان اطالع میاز وزارت   ایهنام •

از خدمت در آموزش و پرورش اخراج و موظف به استرداد وجوه مأخوذه ، »«غیرقانونی بھائیت  هفرق

 است.«  

 نیبا قوان ریمغا»اسناد« آمده  ه»خان تیدر وبسا هک  یشرح هرا ب  رانیا انیسرگشاده آزار و سرکوب بھائ ۀنام نیا

.  داندیم «رانی( ای»نقض تعھدات )ملو  «آنھا شده یاجرا همتعھد ب زین رانیا ه... ک یمعاھداته جمل از  یالمللنیب

و مسلمانان   رانیا یاسالم یجمھور دولت» هنک یبر ا یمبن رانیا یقول از قانون اساس نقلبا  هنام نیامضاکنندگان ا

  تیآنان را رعا یو حقوق انسان ندیعمل نما یو قسط و عدل اسالم هاخالق حسنبا  رمسلمانیافراد غ هموظفند نسبت ب

 : پرسندیم« کنند

از  هجامع کیباشد؟ محروم نگاه داشتن کل   هعادالن تواندیم هدر دانشگاه چگون  لیھزاران جوان از تحص منع»

 ر،یدستگ ه خودسران گناهی افراد ب هک ییدارد؟ در جا یاز عدل اسالم ینشان هکشورشان چ یاقتصاد اتیمشارکت در ح

ندارند، و متخلفان مصون   یدادخواھ یبرا یجرائم حق قانون انیقربان ایو  شوندیم یزندان یطوالن یھاو سال هشکنج

 « .شودیم تیرعا یکرد حقوق انسان تصور توانیم هاند، چگوناز مجازات

 ،یجنوب یقایکانادا، آلمان، ھندوستان، آفر ل،یاز برز هاز جمل ایاز سراسر دن یانیتوسط وکال و دانشگاھ هنام نیا

 .امضا شده است کایآمر متحده االتیا و ایتانیبر

 عبارتند از: نیالت یحروف الفبا بیترت هامضا کنندگان ب یاسام

Abdullahi Ahmed An-Na‘im  

Charles Howard Candler Professor of Law 

Emory University School of Law 

(United States) 
 عبداللھی احمد النعیم
 پروفسور  چارلز ھوآرد کندلر در زمینۀ حقوق
 مدرسۀ حقوق دانشگاه ایموری
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Mehrsa Baradaran 

Associate Dean for Strategic Initiatives and 

J. Alton Hosch Associate Professor of Law 

University of Georgia School of Law 

(United States) 

 مھرسا برادران 
ھای استراتژیک ومعاون رئیس برنامه  

 دانشیار  جی. آلتون ھوش در زمینۀ حقوق
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه جورجیا
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Upendra Baxi 

Emeritus Professor of Law in Development 

University of Warwick 

(India) 

 اوپندرا باکسی
 پروفسور بازنشسته حقوق توسعه
 دانشگاه وارویک
 )ھندوستان(
 

 

Kirsty Brimelow QC  
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International Human Rights Lawyer 

Doughty Street Chambers 

Chair of Bar Human Rights Committee of England and Wales 

(United Kingdom)     

 کرستی بریملو )مشاور حقوقی منتخب ملکه(
المللوکیل حقوق بشر بین  

 موسسۀ دوتی استریت چمبرز
کمیتۀ حقوق بشر کانون وکالی انگلستان و ولز رئیس  

 )بریتانیا(
   

 

Khaled Abou El Fadl 

Omar and Azmeralda Alfi Professor of Law  

Deputy Chair of Islamic Studies Program  

University of California, Los Angeles School of Law 

(United States) 

 خالد ابو الفضل 
 پروفسور عمر و ازمرالدا الفی در زمینۀ حقوق
 معاون مدیر برنامۀ مطالعات اسالمی
 دانشگاه کالیفرنیا، مدرسۀ حقوق لس آنجلس 

آمریکا()ایاالت متحدۀ   
 

Lord Anthony Gifford QC 

Doughty Street Chambers 

Senior Partner 

Gifford Thompson & Bright 

(Jamaica/United Kingdom)  

 لرد آنتونی گیفور )مشاور حقوقی منتخب ملکه(
 موسسۀ دوتی استریت چمبرز
 ھمکار ارشد
 گیفور تامپسون و برایت
     )جامائیکا/بریتانیا(
 

Richard Goldstone 

Retired Justice of the Constitutional Court of South Africa 

First UN Chief Prosecutor of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia 

and Rwanda  

(South Africa) 

 ریچارد گولدستون
 دادرس بازنشستۀ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی

تین دادستان ارشد سازمان ملل متحد در دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی سابق و روآندانخس  
 )آفریقای جنوبی(
 

 

Claudio Grossman 

Professor of Law, Dean Emeritus, and 

Raymond I. Geraldson Scholar for International and Humanitarian Law 

American University Washington College of Law 

(United States) 

 کلودیا گروسمن

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 پروفسور و مدیر بازنشسته حقوق
الملل و بشردوستانهمحقق ریموند ال. جرالدسون در زمینۀ حقوق بین  

 کالج حقوق ، دانشگاه آمریکن در واشنگتن
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Christof Heyns 

Professor of Human Rights Law 

Director of the Institute for International and Comparative Law in Africa 

University of Pretoria 

(South Africa) 

 کریستف ھینس
 پروفسور حقوق بشر
 مدیر موسسۀ حقوق تطبیقی و بین المللی در آفریقا
 دانشگاه پریتوریا
 )آفریقای جنوبی(
 

Cora Hoexter 

Professor of Law 

University of the Witwatersrand School of Law 

(South Africa) 

 کورا ھواکستر
 پروفسور حقوق
 مدرسۀ حقوق دانشگاه ویتواترسراند
 

Baroness Helena Ann Kennedy QC 

Baroness Kennedy of The Shaws 

Justice of the British arm of the International Commission of Jurists 

Principal of Mansfield College Oxford 

(United Kingdom)   
 بارونس ھلنا آن کندی )مشاور حقوقی منتخب ملکه(
 بارونس کندی شاو

المللی قضات دادرس بخش بریتانیا در کمیسیون بین  
 مدیر کالج منسفلید در آکسفورد
     )بریتانیا( 
 

Karim A. A. Khan QC 

International Human Rights Lawyer 

Temple Garden Chambers 

Former Legal Advisor in the Office of the Prosecutor in the United Nations International 

Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda 

(United Kingdom) 
 کریم آ. آ. خان )مشاور حقوقی منتخب ملکه(

المللوکیل حقوق بشر بین  
 موسسۀ تمبل گاردنز چمبرز

المللی سازمان ملل متحد برای یوگسالوی سابق و روآنداھای کیفری بینمشاور حقوقی سابق دفتر دادستانی دادگاه  
 )بریتانیا(
      
Piet Meiring 

Emeritus Professor of Theology 

University of Pretoria 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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Former member of the South African Truth and Reconciliation Commission 

(South Africa) 

 پیت میرینگ
 پروفسور بازنشستۀ الھیات
 دانشگاه پریتوریا
 عضو سابق کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی
 )آفریقای جنوبی( 
 

Juan E. Mendez 

Professor of Human Rights Law in Residence 

Washington College of Law 

Former UN Special Rapporteur on Torture  

(United States) 

 خوآن ای. مندز
 پروفسور مھمان حقوق بشر
 کالج حقوق واشنگتن
 گزارشگر ویژۀ سابق سازمان ملل متحد در زمینۀ شکنجه
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Sir Geoffrey Nice QC 

Professor of Law 

Gresham College 

Former UN Prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

(United Kingdom)       
 سر جئوفری نایس )مشاور حقوقی منتخب ملکه(
 پروفسور حقوق
 کاج گرشام

المللی کیفری یوگسالوی سابقدادستان سابق سازمان ملل متحد در دادگاه بین  
 )بریتانیا(
 

Michael J. Perry 

Robert W. Woodruff Professor of Law 

Emory University School of Law 

(United States) 

 مایکل جی. پری
 پروفسور روبرت دابلیو. ودروف در زمینۀ حقوق
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه ایموری
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Niels Petersen 

Professor of Public Law, International and European Law 

University of Münster 

(Germany) 

 نیلز پترسون
الملل و اروپا  پروفسور حقوق عمومی و حقوق بین  

 دانشگاه مونستر
 )آلمان(
 

Catherine Powell 

Professor of Law 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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Fordham Law School 

(United States) 

 کاترین پاول
 پروفسور حقوق
 مدرسۀ حقوق فوردھام 
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

René Provost 

Professor of Law 

Centre for Human Rights and Legal Pluralism 

McGill University 

(Canada) 

 رنه پرووست
 پروفسور حقوق
 مرکز حقوق بشر و پلورالیسم قضایی
 دانشگاه مک گیل
 )کانادا(
 

Jaya Ramji-Nogales 

Associate Dean for Academic Affairs 

I. Herman Stern Research Professor 

Temple University, Beasley School of Law 

(United States) 

نوگالس-جایا رامجی  
 معاون مدیریت امور دانشگاھی

محقق  ال. ھرمن استرن و پروفسور  
 مدرسۀ حقوق بیسلی، دانشگاه تمپل
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

Ingo Wolfgang Sarlet 

Professor of Law 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(Brazil) 

 اینگو ولفگانگ سارلت
 پروفسور حقوق
 دانشگاه کاتولیک پونتیفیکا در ریو گرانده دو سول
 )برزیل(
 

Soli Sorabjee 

Senior Advocate 

Supreme Court of India 

Former Attorney General for India  

(India) 

 سولی سورابجی
 وکیل مدافع ارشد 
 دادگاه عالی ھندوستان
 دادستان کل سابق ھندوستان
 )ھندوستان(
 

Patrick Thornberry, CMG 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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Emeritus Professor of International Law 

Keele University 

Former member of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

(United Kingdom)     
 پاتریک تورنبری )دارای نشان برجستۀ سنت میکائیل و سنت جورج(

الملل پروفسور بازنشستۀ حقوق بین  
 دانشگاه کیلی
 عضو سابق کمیسیون سازمان ملل متحد در زمینۀ رفع تبعیض نژادی 
   )بریتانیا(
 

Hildebrando Tadeu Valadares 

Former Ambassador of Brazil 

(Brazil) 

 ھیلبراندو تادو واالدرس
 سفیر سابق برزیل
 )برزیل(
 

Johan D. van der Vyver 

I. T. Cohen Professor of International Law and Human Rights 

Emory University School of Law 

(United States) 
 یوھان دی. وان در ویور

الملل و حقوق بشرزمینۀ حقوق بینپروفسور  ای. تی کوھن در    
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه ایموری
 )ایاالت متحدۀ آمریکا(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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