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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[ 

 

 [ ۱٣٩٩اسفند   ٣]  ۲۰۲۱فوریه   ۲۱

 

  جناب قاضی محترم آقای حسن بابائی

 تجدید نظر استان تهران  ۵۴دادگاه شعبه 

 قانون اساسی ۴٩دادگاه ویژه اصل  

  قاضی محترم محمد صادق سوادکوهی

 دادگاه تجدید نظر استان مازندران  ۸شعبه 

 

 مقامات محترم 

ما امضاکنندگان این بیانیه، از گزارش صدور احکام قضائی اخیر مبنی بر حکم مصادره گسترده اموال متعلق به 

مرداد   ۱۱صادره توسط  دادگاه تجدید نظر را که در تاریخ نگران هستیم. این گزارش ها احکام  بهائیان روستای ایول

به ترتیب توسط  قاضی بابائی و قاضی سواد کوهی در تصویب حکم مصادره اموال صادر   ۱٣٩٩مهر  ۲۲و  ۱٣٩٩

 .شده اند را توصیف می نمایند

  أی رقانون اساسی با صدور  ۴٩دادگاه ویژه اصل  ۵۴، شعبه ۱٣٩٩مرداد ۱۱به طور مشخص در تهران در تاریخ 

 ." نتیجه گرفت که مالکیت امالک بهائیان روستای ایول غیرقانونی استقطعی" 

قانون اساسی، حکم صادره توسط دادگاه بدوی شعبه استان مازندران را    ۴٩صدور این حکم توسط دادگاه ویژه اصل  

یعنی کلیه امالکی که متعلق به بهائیان روستای  تصمیم به توقیف کلیه امالک باقی مانده، ۱٣٩۸آبان   ۱٣ که در تاریخ

حکم    ۱٣٩۸آبان   ۱٣ایول بود و قبالً تصرف نشده بود گرفت را تائید نمود. بعالوه دادگاه بدوی در حکم خود در تاریخ 

 ".نداشته یتیمشروع گونهچیمحکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها ه تیفرقه ضاله بهائنمود که " 

دادگاه تجدیدنظر با تأیید این حکم، به ناحق تبعیض گستاخانه مبتنی بر اعتقادات مذهبی را برای سلب مالکیت از 

میالدی صاحب این امالک هستند را تأیید  ۱۸۰۰خانواده های بهائی، که سالهاست و در برخی موارد از اواسط  دهه  

 . کرده است

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد   ۸شعبه   ۱٣٩٩مهر  ۲۲خ در یک دادخواست جداگانه اما مرتبط در تاری

خانه مسکونی بهائیان و تصرف    ۵۰نفر از بهائیان، علیه یازده نفری که در تخریب حدود  ۲7درخواست تجدیدنظر 

نفع  خیر حکم صادر کرد. این حکم به أدست داشته اند، با یک سال ت  ۱٣۸٩زمینهایشان در روستای ایول در خرداد  

  ۵۴عملکرد آنها هیچ قانونی را نقض نکرده است. دادگاه با استناد به حکم شعبه  مجرمین صادر شد که نشان می دهد

شاکی در ایول به   ۲7حکمی مبنی بر اینکه مالکیت امالک توسط  ،۱٣٩٩مرداد   ۱۱در تاریخ  ،برای توجیه حکم خود

ادر نمود. )از این رو، عامالن با تخریب و تصرف اموال آنها  ص تدلیل عضویت در آیین بهائی فاقد اعتبار قانونی اس

هیچ قانونی را نقض نمی کردند.( حکم دادگاه همچنین تصمیم به نفع ستاد اجرائی فرمان امام در نزدیکی شهر ساری 

 .را مبنی بر فروش زمین های کشاورزی و سایر امالک و مستغالت متعلق به بهائیان را تأیید کرد
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برای تخریب یا توقیف امالک متعلق به بهائیان ایول   ۱٣۸٩ت اساساً ناشی از اقداماتی است که در سال این تصمیما

برای   ایول زندگی می کنند و نقش بسزایی در توسعه روستا داشته اند. در  ۱٩انجام شده است. بهائیان از اواسط قرن 

مثال اولین مدرسه ابتدائی روستا که بعدا شامل شش کالس ابتدائی شد و به روی تمامی کودکان روستا بدون در نظر 

 .مسئولیت آن را دولت به عهده گرفت ۱٣۲۵گرفتن مذهب باز بود توسط بهائیان ایجاد شده بود. در سال 

اساس اعتقادات مذهبی و نقض هنجارهای اساسی   یض برما نگرانیم که تصمیمات فوق نمایانگر تأیید منزجر کننده تبع 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موجود   ۱۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده   ۱۸بین المللی است که در ماده 

اگر قرار باشد که ایران از اعضای محترم جامعه بین المللی  . دو توافق نامه را امضا کرده است  است و ایران هر

ب گردد، چنین توافق نامه هائی باید توسط ایران از طریق قوه قضائیه اش حمایت گردد. بنابراین ما از شما محسو

میخواهیم که این تصمیمات را نقض کنید و حقوق بهائیان ایول را برای زندگی در مزارع و خانه هایشان یکبار دیگر،  

 .ه آنها بازگردانیدبدون تهدید به مصادره اموالشان بر اساس تعلقات مذهبی ب

 

 امضا:  

 حقوق بشر در ایران  برایعبدالرحمن برومند بنیاد 

 کنگره اسالمی امریکا 

 ی برای دموکراسی یانجمن اسالمی امریکا

 افترا در مورد اقلیت های خاورمیانه ضدگروه ویژه 

 بهائیان ایاالت متحده امریکا 

 هماهنگی انجمن ها و افراد برای آزادی وجدان 

  یش بونهوفرموسسه دیتر

 خانه آزادی 

 سازمان بین المللی برای حمایت از حقوق بشر

 کلیسای قدیمی کاتولیک مستقل 

 کمپین یوبیل ایاالت متحده امریکا

 برای ایران  اتحاد

 کنگره جهانی سندی 
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