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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[ 

 

 ]آرم[ 

 مرکز منابع حقوقی

 

 [ ۱۳۹۹بهمن  ۲۸]  ۲۰۲۱فوریه   ۱۶

 جمهوری اسالمی ایران در محکومیت آزار و اذیت جامعه بهائی در  مرکز منابع حقوقی موضوع: نامه حمایت

سیس گردید تا از قانون به عنوان ابزاری برای دستیابی به عدالت استفاده کند أت ۱۹۷۹مرکز منابع حقوقی در سال   -۱

از بدو تأسیس خود، همیشه درگیر اقدامات قانونی  و ساختارهای قانونی آپارتاید را به چالش بکشد. مرکز منابع حقوقی

اطمینان حاصل کند که همه افراد بشر فارغ از نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، جنسیت یا  استراتژیک بوده است، تا 

 .گرایش جنسی، از حقوق اساسی انسانی خود برخوردار شده و از آن بهره مند می شوند

مشخصه تاریخچه دردناک و تاریک آفریقای جنوبی، تفکیک افراد سفید پوست و سیاه پوست، آزار و اذیت نژادی   -۲

سلب حقوق اساسی بشری از آنان   اطمینان به نفس، تحقیرنمودن آنان و محروم کردن آنان از روحیه امیدواری وو 

مانند مالکیت زمین است. سیاه پوستان با خشونت از سرزمین و خانه های خود بیرون رانده شده و به مناطق عقیم و 

 .ندبی حاصل و غیر قابل زرع کشور موسوم به بانتوستان تبعید شد

 .قوانین ظالمانه برای آزار و اذیت سیاهان داشتند به کار بردندادگاه های آفریقای جنوبی در آن زمان نقش بسزایی در 

از بین بردن بقایای سیتسم تبعیض نژادی و نوشتن  در طول چهل سال گذشته مرکز منابع حقوقی نقش مهمی در  -۳

  نگ بنای دموکراسی ماست. این قانون حقوق همه مردم را درداشته است. منشور حقوقی ما س قانون اساسی کشور

برمی گیرد و ارزشهای دموکراتیک کرامت انسانی، برابری و آزادی را تأیید می کند. نکته اساسی در این ارزشهای  

 .دموکراتیک، ضرورت ارتقا و حمایت از قانون است

مرکز   .آزار و شکنجه بهائیان از سوی جمهوری اسالمی ایران نگران است  ۀمرکز منابع حقوقی بشدت از ادام -۴

منابع حقوقی از مصادره اخیر و بستن محل کسب و امالک متعلق به جامعه بهائی، آزار و اذیت و ارعاب فعاالن  

ان را تحصیل بهائیو ، محدودیت های مالکیت امالک و محدودیت دسترسی به فرصت برای اشتغال به کار ییدانشجو

 .محکوم می کند

ی دو دادگاه که حکم مصادره زمین متعلق أظاهرا توسط دادگستری و ر بطرز حیرت انگیزی این نقض حقوق بشر -۵

 است.  ایران را صادرکرده مورد موافقت و یا مشروعیت قانونی قرار گرفتهدر به بهائیان ایول 

 .کشور با آپارتاید است و هرگز نباید مجاز باشداین اقدامات مطمئناً نقشه راهی برای رسیدن به یک  -۶

مجمع عمومی سازمان ملل توجه   A / C.3 / 75 / L.31 ما از جمهوری اسالمی ایران می خواهیم که به قطعنامه -۷

کند که از آنها می خواهد که: "در قانون و در عمل، انواع تبعیض ها را بر اساس: اندیشه، وجدان، دین یا عقیده، از  

و محرومیت از  ی کسبمحدودیت های اقتصادی، مانند بستن و یا مصادره مشاغل و امالک، لغو پروانه ها جمله

تر منتخب، انکار و محدودیتهای ااشتغال در بخشهای خاص دولتی و خصوصی، از جمله مناصب دولتی یا نظامی و دف

حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت دسترسی به آموزش، از جمله برای اعضای جامعه بهائی و سایر موارد نقض 

های مذهبی رسمی و غیر رسمی را از بین برده و به مصونیت از مجازات برای افرادی که مرتکب جنایات علیه 
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افرادی می شوند که متعلق به اقلیت های مذهبی شناخته شده ]رسمی[ و شناخته نشده ]غیر رسمی[ می شوند، خاتمه 

 ".دهد

ی كامالً از تالشهای بین المللی جامعه جهانی بهائی حمایت کرده و از حقوق و آزادی كسانی كه  منابع حقوق مرکز -۸

 .آیین بهائی خود، توسط جمهوری اسالمی ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، دفاع می كند به دلیل

 

 خالصانه 

 نرسان گاوندر

 ]امضا[  

 مدیر کشوری 

 مرکز منابع حقوقی
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