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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جناب آقای محمدجواد الریجانی

 رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران 

 

 جناب آقای الریجانی،

ایم چون شما به عنوان رئیس شورای عالی حقوق بشر در ایران مسئولیت بخشی از خطاب به شما نوشتهاین نامه را ما 

 است. « کننده عدالتو تأمین و اجتماعی  فردی حقوق حافظ اساسی »که بر اساس قانون بر عهده دارید قوۀ قضائیه را 

ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور شما، صرفاً  همچنان که مستحضرید در چهار دهۀ گذشته، بهائیان ایران، بزرگ

ها، صدها سند، از جمله اسناد دولتی  اند. در این سال به دلیل اعتقادات دینی خود پیوسته در معرض آزار و تبعیض بوده

شروع به  سایتیالمللی ارائه شده است. به تازگی، های بینر سازمان از این سرکوِب مداوم به سازمان ملل متحد و سای

ها جمع ای از این اسناد و هزاران سند و گزارش و فیلم و عکس را که طی سال کار کرده و برای نخستین بار مجموعه

ستیزی در ایران« منتشر شده است  ئیه است. این مجموعه که با نام »خانه اسناد بهاآوری شده در دسترس عموم گذاشت

دهد. آنچه در این سایت  اماِن یک اقلیت مذهبی را به روشنی نشان می ، و بیمند، ناعادالنهوسعت و عمق سرکوب نظام

ها منکر سرکوب  لهمۀ این ساگرد آمده، شواهد زنده و گویایی برخالف ادعاهای مکرر مقامات ایران است که در 

 اند.بهائیان بوده

در جلسه بررسی ادواری حقوق بشر سازمان ملل در  ضمن مرور کارنامۀ ایران  ۲۰۱۴برای مثال، شما در اکتبر 

اظهار داشتید: »بهائیان در ایران )یک( اقلیت  پاسخ به سؤاالت کشورهای متعدد درباره آزار و تبعیض علیه بهائیان

ها از تمامی امتیازات یک شهروند  شود. بر این اساس، آن ها بر اساس قرارداد شهروندی رفتار میا آن هستند... ب

ایرانی برخوردارند.« و در ادامه گفتید: »بهائیان مردمان مرفهی هستند« و »در دانشگاه استاد و دانشجو دارند و  

 کنند.« بنابراین از تمامی امتیازات موجود استفاده می

در جمهوری اسالمی در مورد قتل یک   حکم دادگاهید موجود در سایت جدید حکایتی خالف این دارند. در اما اسنا

بهائی چنین آمده: »نظر به اینکه طبق اظهارات اولیا دم مقتول در هنگام تصادف و فوت بهائی بوده و اساساً تعیین  

از اداره کل   ای رسمینامهشود. باشد« متهم تبرئه میدیات مقرره در قانون جهت مقتول و یا مصدوم مسلمان می

آموز گوید: »نامبرده از نظر اخالق و رفتار دانش آموز دبیرستانی میآموزش و پرورش تهران در مورد یک دانش

چون ایشان تابع فرقه بهائیت است« از مدرسه  خوبی بوده است« اما »با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی 

که چون »پیرو فرقه  از اداره کل آموزش دانشگاه اصفهان خطاب به یک دانشجو آمده  اینامه شود. در اخراج می

از دیوان عدالت اداری به یک  اینامه حق ادامه تحصیل در دانشگاه اصفهان را نخواهید داشت«. اشید... ببهائیت می

اخراج گردیده است«، حقوق کند که »به علت عضویت در فرقه بهائیت از خدمت مرد سالخردۀ معلول ابالغ می

رش خطاب به از وزارت آموزش و پرو اینامه شود«. اش قطع شده و »شکایتش موجه نیست و رد میبازنشستگی

دهد که به دلیل وابستگی »به فرقه غیرقانونی بهائیت«، »از خدمت در آموزش و پرورش یکی از کارمندان اطالع می

 اخراج و موظف به استرداد وجوه مأخوذه« است.

 جناب آقای الریجانی،

،  اعدامو  زندان ارد: شمار دیگری در این مجموعه نشان از موارد گوناگون نقض حقوق انسانی بهائیان داسناد بی

غارت و آتش از کار،  اخراج هنرمندان و ورزشکاران بهائیبهائیان،  نبش قبورهای بهائی و قبرستان تخریبو  توقیف

  -تمامی این اسناد حاکی از رفتار ناعادالنه نهادهای حکومتی با بهائیان است های بهائیان. مغازه بستنها و خانه  زدن

 همان نهادهایی که به موجب قانون اساسی وظیفه دارند از این شهروندان حراست کنند.
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افراد   به موظفند نسبت و مسلمانان ایران  اسالمی جمهوری کند که: »دولت قانون اساسی ایران تصریح می  ۱۴اصل  

کنند«. پرسش ما این   را رعایت انسانی آنان نمایند و حقوق عمل  اسالمی و قسط و عدل  حسنه با اخالق غیرمسلمان

تواند عادالنه باشد؟ محروم نگاه داشتن کل یک جامعه از است که منع هزاران جوان از تحصیل در دانشگاه چگونه می

گناه خودسرانه »عدل اسالمی« دارد؟ در جایی که افراد بی  مشارکت در حیات اقتصادی کشورشان چه نشانی از

شوند و یا قربانیان جرائم حق قانونی برای دادخواهی ندارند، و  های طوالنی زندانی میدستگیر، شکنجه و سال

 شود.توان تصور کرد حقوق انسانی رعایت میاند، چگونه میمتخلفان مصون از مجازات 

المللی حقوق سیاسی و المللی از جمله معاهداتی همچون »میثاق بینمغایر با قوانین بینها گونه آزار و تبعیضاین

  متعهد به اجرای آنها شده است. نیز  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« است که ایرانمدنی« و »میثاق بین

برابرند و  قانون که: »همه در مقابلکند المللی حقوق سیاسی و مدنی« تصریح می»میثاق بین ۲۶برای نمونه، ماده 

باشد  تبعیضي باید »مانع هرگونه برخوردار باشند« و قانون  قانون بالسویه از حمایت تبعیض گونهحق دارند بدون هیچ 

اه ملی و عقاید دیگر ـ خاستگ  عقاید سیاسي -ـ دین  ـ زبان ـ جنس و در مقابل همه انواع تبعیض، بر مبنای نژاد ـ رنگ

 حمایت مؤثر از افراد را تضمین کند«.  دارایی، زادگاه و یا مقابل هر تبعیض دیگری -و اجتماعی 

در سایت »خانه اسناد«  ی که  المللی ایران است. مدارکسرکوب بهائیان در جمهوری اسالمی نقض تعهدات ملی و بین

رسیده و بر دهد که به همۀ نواحی ایران  نشان می مند این سرکوب و میزان و دامنه آن را آوری شده ماهیت نظامجمع

 ای تأثیر گذاشته است.زندگی بهائیان از هر قشر و طبقه

کنیم تا به عنوان مقامی که مسئولیت تضمین می عوتبا توجه به شرحی که در باال آمد، با نهایت احترام از شما د

ما  و در اظهارات پیشین خود بازنگری کنید.کنید ه  عدالت در ایران را به عهده دارد محتوای این سایت را مطالع

اطمینان داریم که در این صورت بهتر متوجه میزان و وسعت سرکوب حکومتی بهائیان در ایران خواهید شد و به آن  

اذعان خواهید کرد. از شما تقاضا داریم با اقدامات عاجل و مؤثر، معیارهای جهانی حقوق بشر و قوانین مصرح در  

های قانونی شما قرار دارند  ضایی خود ایران را کامل و بدون تبعیض در حق همۀ کسانی که در سایۀ مسئولیتنظام ق

 به اجرا در آورید. 

 

 با احترام،

           

  عبداللهی احمد النعیم
 پروفسور چارلز هوآرد کندلر در زمینۀ حقوق 

 مدرسۀ حقوق دانشگاه ایموری 
 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 

Abdullahi Ahmed An-Na‘im  

Charles Howard Candler Professor of Law 

Emory University School of Law 

(United States) 

 

 مهرسا برادران 
 های استراتژیک و معاون رئیس برنامه

 دانشیار  جی. آلتون هوش در زمینۀ حقوق 
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه جورجیا 

 )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) 
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 اوپندرا باکسی 
 پروفسور بازنشسته حقوق توسعه

 دانشگاه وارویک 
 )هندوستان( 

Upendra Baxi  

Emeritus Professor of Law in Development 

University of Warwick 

(India) 

 کرستی بریملو 
 المللوکیل حقوق بشر بین

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

 )بریتانیا( 
   

Kirsty Brimelow QC  

International Human Rights Lawyer 

Doughty Street Chambers 

Chair of Bar Human Rights Committee of England and Wales 

(United Kingdom)       

 خالد ابوالفضل 
 پروفسور عمر و ازمرالدا الفی در زمینۀ حقوق

 معاون مدیر برنامۀ مطالعات اسالمی
 دانشگاه کالیفرنیا، مدرسۀ حقوق لس آنجلس 

 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 
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) 

 لرد آنتونی گیفور  
 موسسۀ دوتی استریت چمبرز

 همکار ارشد
 گیفور تامپسون و برایت 

     )جامائیکا/بریتانیا(
Lord Anthony Gifford QC 

Doughty Street Chambers 

Senior Partner 

Gifford Thompson & Bright 

(Jamaica/United Kingdom)      

 ریچارد گولدستون
 دادرس بازنشستۀ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی

 ابق و روآندا نخستین دادستان ارشد سازمان ملل متحد در دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی س
 )آفریقای جنوبی( 

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) 

 کلودیا گروسمن 
 ازنشسته حقوقپروفسور و مدیر ب

 الملل و بشردوستانهمحقق ریموند ال. جرالدسون در زمینۀ حقوق بین
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 کالج حقوق ، دانشگاه آمریکن در واشنگتن 
 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 

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) 

 کریستف هینس 
 پروفسور حقوق بشر 

 مدیر موسسۀ حقوق تطبیقی و بین المللی در آفریقا
 دانشگاه پریتوریا 
 )آفریقای جنوبی( 

Christof Heyns 

Professor of Human Rights Law 

Director of the Institute for International and Comparative Law in Africa 

University of Pretoria 

(South Africa) 

 کورا هواکستر 
 پروفسور حقوق 

 مدرسۀ حقوق دانشگاه ویتواترسراند
 )آفریقای جنوبی( 

Cora Hoexter 

Professor of Law 

University of the Witwatersrand School of Law 

(South Africa) 

 نا آن کندی بارونس هل
 بارونس کندی شاو

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

     )بریتانیا( 
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)       

 کریم آ. آ. خان  
 المللوکیل حقوق بشر بین

 موسسۀ تمبل گاردنز چمبرز
 المللی سازمان ملل متحد برای یوگسالوی سابق و روآنداهای کیفری بینمشاور حقوقی سابق دفتر دادستانی دادگاه

 )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)       

 پیت میرینگ 
 یات پروفسور بازنشستۀ اله

 دانشگاه پریتوریا 
 عضو سابق کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی 

 (  )آفریقای جنوبی
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Piet Meiring 

Emeritus Professor of Theology 

University of Pretoria 

Former member of the South African Truth and Reconciliation Commission 

(South Africa) 

 خوآن ای. مندز
 مهمان حقوق بشر  پروفسور

 کالج حقوق واشنگتن 
 گزارشگر ویژۀ سابق سازمان ملل متحد در زمینۀ شکنجه

 ( )ایاالت متحدۀ آمریکا 
 

Juan E. Mendez 

Professor of Human Rights Law in Residence 

Washington College of Law 

Former UN Special Rapporteur on Torture  

(United States) 

 سر جئوفری نایس 
 پروفسور حقوق 

 کاج گرشام 
 المللی کیفری یوگسالوی سابق دادستان سابق سازمان ملل متحد در دادگاه بین

 )بریتانیا( 
 

Sir Geoffrey Nice QC 

Professor of Law 

Gresham College 

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

(United Kingdom)       
 مایکل جی. پری

 پروفسور روبرت دابلیو. ودروف در زمینۀ حقوق
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه ایموری 

 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 
Michael J. Perry 

Robert W. Woodruff Professor of Law 

Emory University School of Law 

(United States) 

 نیلز پترسون 
 الملل و اروپا  پروفسور حقوق عمومی و حقوق بین

 دانشگاه مونستر 
 )آلمان(

Niels Petersen 

Professor of Public Law, International and European Law 

University of Münster 

(Germany) 

 کاترین پاول 
 پروفسور حقوق 

 مدرسۀ حقوق فوردهام 
 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 

Catherine Powell 

Professor of Law 

Fordham Law School 

(United States) 
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 رنه پرووست 
 پروفسور حقوق 

 مرکز حقوق بشر و پلورالیسم قضایی
 دانشگاه مک گیل

 )کانادا( 
René Provost 

Professor of Law 

Centre for Human Rights and Legal Pluralism 

McGill University 

                (Canada) 

 نوگالس -جایا رامجی
 معاون مدیریت امور دانشگاهی 

 پروفسور و محقق  ال. هرمن استرن
 مدرسۀ حقوق بیسلی، دانشگاه تمپل

 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 
Jaya Ramji-Nogales 

Associate Dean for Academic Affairs 

I. Herman Stern Research Professor 

Temple University, Beasley School of Law 

(United States) 

 اینگو ولفگانگ سارلت 
 پروفسور حقوق 

 دانشگاه کاتولیک پونتیفیکا در ریو گرانده دو سول
 ( )برزیل

Ingo Wolfgang Sarlet 

Professor of Law 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(Brazil) 

 سلی سورابجی
 وکیل مدافع ارشد 

 دادگاه عالی هندوستان
 دادستان کل سابق هندوستان

 )هندوستان( 
Soli Sorabjee 

Senior Advocate 

Supreme Court of India 

Former Attorney General for India  

(India) 

 میکائیل و سنت جورج( پاتریک تورنبری )دارای نشان برجستۀ سنت 
 الملل پروفسور بازنشستۀ حقوق بین

 دانشگاه کیلی 
 عضو سابق کمیسیون سازمان ملل متحد در زمینۀ رفع تبعیض نژادی 

   )بریتانیا(
Patrick Thornberry, CMG 

Emeritus Professor of International Law 

Keele University 

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

(United Kingdom)       

 هیلبراندو تادو واالدرس
 سفیر سابق برزیل 

 )برزیل( 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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Hildebrando Tadeu Valadares 

Former Ambassador of Brazil 

(Brazil) 

 یوهان دی. وان در ویور
 الملل و حقوق بشر بینپروفسور  ای. تی کوهن در زمینۀ حقوق 

 مدرسۀ حقوق، دانشگاه ایموری 
 )ایاالت متحدۀ آمریکا( 

Johan D. van der Vyver 

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

Emory University School of Law 

(United States) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

