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 کشند از سراسر جھان انکار آزار و سرکوب بھائیان ایران را بھ چالش می ییوکال

 
الریجانی،  محمدجوادالعاده از ھمبستگی، آقای  در یک نمایش فوقپروفسور، وکیل و قاضی برجستھ از سراسر دنیا  ۲۵ -ژنو

ایران و اقدام  رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران را مورد خطاب قرار داده و خواستار اذعان وی بر آزار و سرکوب بھائیان
 اند. برای بھبود وضعیت موجود شده

 
» ستیزی در ایران خانۀ اسناد بھائی« وب سایتبریتانیا آن را منتشر کرده است توجھ را بھ  تایمز ۀروزنامکھ  این نامۀ سرگشاده

اندازی شده و مدارک و شواھد آزار و سرکوب بھائیان در  سایتی کھ بھ تازگی توسط جامعۀ جھانی بھائی راه کند، وب جلب می
 دھد. ھای گذشتھ را ارائھ می دھھ

 
ھای  دھد در پاسخ بھ درخواست فیلم را انتشار میاین وب سایت کھ برای نخستین بارھزاران سند، گزارش دست اول و عکس و 

ستیزی  نگاران، پژوھشگران و فعاالن حقوق بشر در ایران و در سایر کشورھا برای آگاھی از دامنھ و عمق بھایی مکرر روزنامھ
 .اندازی شده است راه

 
ند و اظھارات خود و سایر مقامات ایرانی خواھد تا محتوای وب سایت جدید را مطالعھ ک این نامھ سرگشاده از آقای الریجانی می

کند کھ مدارک و اسناد موجود در وب سایت جدید  مبنی بر انکار تبعیض علیھ بھائیان ایران را بازنگری نماید. این نامھ اشاره می
 آن اظھارات دارند.» حکایتی خالف«
 

اماِن یک اقلیت مذھبی را بھ روشنی نشان   و بی ،مند، ناعادالنھ وسعت و عمق سرکوب نظام«سایت جدید  در نامھ آمده کھ وب
ھا  ل دھد. آنچھ در این سایت گرد آمده، شواھد زنده و گویایی برخالف ادعاھای مکرر مقامات ایران است کھ در ھمۀ این سا می

 »اند. منکر سرکوب بھائیان بوده
 

زند کھ شامل موارد متعدد نقض  قرار گرفتھ مثال میھا در وب سایت  ھایی از آزار و سرکوب را کھ مدارک آن این نامھ نمونھ
.  چند پراکنی یب و خشونت، و نفرتاز جملھ زندان، اعدام، سرکوب اقتصادی، تخر ،شود حقوق بشر توسط مقامات ایرانی می

 ھای نامھ: نمونھ از مثال
 

نظر بھ اینکھ طبق اظھارات اولیا دم مقتول « :گوید در جمھوری اسالمی در مورد قتل یک بھائی چنین می حکم دادگاھی •
» باشد ساً تعیین دیات مقرره در قانون جھت مقتول و یا مصدوم مسلمان میدر ھنگام تصادف و فوت بھائی بوده و اسا

 شود. متھم تبرئھ می
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نامبرده از نظر «گوید:  آموز دبیرستانی می ک دانشاز اداره کل آموزش و پرورش تھران در مورد ی ای رسمی نامھ •
با توجھ بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی چون ایشان تابع فرقھ «اما » آموز خوبی بوده است اخالق و رفتار دانش

 شود. از مدرسھ اخراج می» بھائیت است
حق باشید...  پیرو فرقھ بھائیت می«چون گوید  خطاب بھ یک دانشجو می از اداره کل آموزش دانشگاه اصفھان ای نامھ  •

 ».ادامھ تحصیل در دانشگاه اصفھان را نخواھید داشت
بھ علت عضویت در فرقھ بھائیت از «کند کھ  ردۀ معلول ابالغ میواز دیوان عدالت اداری بھ یک مرد سالخ ای نامھ •

 ».شود نیست و رد می شکایتش موجھ«اش قطع شده و  ، حقوق بازنشستگی»خدمت اخراج گردیده است
بھ فرقھ «دھد کھ بھ دلیل وابستگی  از وزارت آموزش و پرورش خطاب بھ یکی از کارمندان اطالع می ای نامھ •

 است.» از خدمت در آموزش و پرورش اخراج و موظف بھ استرداد وجوه مأخوذه«، »غیرقانونی بھائیت
 

المللی از  مغایر با قوانین بین«ه آمد» خانھ اسناد«سایت  این نامۀ سرگشاده آزار و سرکوب بھائیان ایران را بھ شرحی کھ در وب
داند. امضا کنندگان این نامھ با  می» ملی) ایران(نقض تعھدات «و » ھا شده نیز متعھد بھ اجرای آن جملھ معاھداتی ... کھ ایران

با   افراد غیرمسلمان  بھ  موظفند نسبت  و مسلمانان  ایران  اسالمی  جمھوری  دولت«کھ  قول از قانون اساسی ایران مبنی بر این نقل
 پرسند: می» کنند  را رعایت  انسانی آنان  نمایند و حقوق  عمل  اسالمی  و قسط و عدل  حسنھ  اخالق

 
ات تواند عادالنھ باشد؟ محروم نگاه داشتن کل یک جامعھ از مشارکت در حی منع ھزاران جوان از تحصیل در دانشگاه چگونھ می«

ھای طوالنی  کنجھ و سالگناه خودسرانھ دستگیر، ش دارد؟ در جایی کھ افراد بی عدل اسالمیاقتصادی کشورشان چھ نشانی از 
توان تصور  اند، چگونھ می شوند و یا قربانیان جرائم حق قانونی برای دادخواھی ندارند، و متخلفان مصون از مجازات زندانی می

 »شود. کرد حقوق انسانی رعایت می
 

ان، آفریقای جنوبی، بریتانیا و این نامھ توسط وکال و دانشگاھیانی از سراسر دنیا از جملھ از برزیل، کانادا، آلمان، ھندوست
 متحده آمریکا امضا شده است. ایاالت

  
 اسامی امضا کنندگان بھ ترتیب حروف الفبای التین عبارتند از:

 
 عبداللھی احمد النعیم

 پروفسور چارلز ھوآرد کندلر در زمینۀ حقوق
 مدرسۀ حقوق دانشگاه ایموری

Abdullahi Ahmed An-Na‘im  
Charles Howard Candler Professor of Law 
Emory University School of Law 

 
 مھرسا برادران

 ھای استراتژیک و معاون رئیس برنامھ
 دانشیار جی. آلتون ھوش در زمینۀ حقوق

 مدرسۀ حقوق، دانشگاه جورجیا
Mehrsa Baradaran 
Associate Dean for Strategic Initiatives 
J. Alton Hosch Associate Professor of Law 
University of Georgia School of Law 
 

 اوپندرا باکسی
 پروفسور بازنشستھ حقوق توسعھ

 دانشگاه وارویک
Upendra Baxi  
Emeritus Professor of Law in Development 
University of Warwick 

 
 کرستی بریملو

 الملل وکیل حقوق بشر بین
 چمبرزموسسۀ دوتی استریت 

   رئیس کمیتۀ حقوق بشر کانون وکالی انگلستان و ولز
Kirsty Brimelow QC  
International Human Rights Lawyer 
Doughty Street Chambers 
Chair of Bar Human Rights Committee of 
England and Wales
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 خالد ابوالفضل
 الفی در زمینۀ حقوق پروفسور عمر و ازمرالدا

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

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 

 
 آنتونی گیفورلرد 

 موسسۀ دوتی استریت چمبرز
 ھمکار ارشد

 گیفور تامپسون و برایت
Lord Anthony Gifford QC 
Doughty Street Chambers 
Senior Partner 
Gifford Thompson & Bright 

 
 ریچارد گولدستون

 دادرس بازنشستۀ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی
متحد در دادگاه بین نخستین دادستان ارشد سازمان ملل 

 المللی کیفری یوگسالوی سابق و روآندا
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 

 
 کلودیا گروسمن

 پروفسور و مدیر بازنشستھ حقوق
الملل و  محقق ریموند ال. جرالدسون در زمینۀ حقوق بین

 بشردوستانھ
 کالج حقوق، دانشگاه آمریکن در واشنگتن

Claudio Grossman 
Professor of Law, Dean Emeritus 
Raymond I. Geraldson Scholar for International 
and Humanitarian Law 
American University Washington College of 
Law 

 کریستف ھینس
 پروفسور حقوق بشر

 مدیر موسسۀ حقوق تطبیقی و بین المللی در آفریقا
 دانشگاه پریتوریا

Christof Heyns 
Professor of Human Rights Law 
Director of the Institute for International and 
Comparative Law in Africa 
University of Pretoria 

 
 کورا ھواکستر

 پروفسور حقوق
 مدرسۀ حقوق دانشگاه ویتواترسراند

Cora Hoexter 
Professor of Law 
University of the Witwatersrand School of Law 

 
 بارونس ھلنا آن کندی

 بارونس کندی شاو
 المللی قضات دادرس بخش بریتانیا در کمیسیون بین

 آکسفوردمدیر کالج منسفلید در 
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 

 
 کریم آ. آ. خان

 الملل وکیل حقوق بشر بین
 موسسۀ تمبل گاردنز چمبرز

ھای کیفری  سابق دفتر دادستانی دادگاهمشاور حقوقی 
المللی سازمان ملل متحد برای یوگسالوی سابق و  بین

 روآندا
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

 
  



 
 

 پیت میرینگ
 پروفسور بازنشستۀ الھیات

 دانشگاه پریتوریا
 عضو سابق کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی

Piet Meiring 
Emeritus Professor of Theology 
University of Pretoria 
Former member of the South African Truth and 
Reconciliation Commission 

 
 خوآن ای. مندز

 پروفسور مھمان حقوق بشر
 کالج حقوق واشنگتن

 گزارشگر ویژۀ سابق سازمان ملل متحد در زمینۀ شکنجھ
Juan E. Mendez 
Professor of Human Rights Law in Residence 
Washington College of Law 
Former UN Special Rapporteur on Torture 

 
 سر جئوفری نایس

 پروفسور حقوق
 کاج گرشام

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

Sir Geoffrey Nice QC 
Professor of Law 
Gresham College 
Former UN Prosecutor at the International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

 
 مایکل جی. پری

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

Michael J. Perry 
Robert W. Woodruff Professor of Law 
Emory University School of Law 

 
 نیلز پترسون

 الملل و اروپا  پروفسور حقوق عمومی و حقوق بین
 دانشگاه مونستر

Niels Petersen 
Professor of Public Law, International and 
European Law 
University of Münster 

 کاترین پاول
 پروفسور حقوق

 مدرسۀ حقوق فوردھام
Catherine Powell 
Professor of Law 
Fordham Law School 

 
 رنھ پرووست

 پروفسور حقوق
 مرکز حقوق بشر و پلورالیسم قضایی

 دانشگاه مک گیل
René Provost 
Professor of Law 
Centre for Human Rights and Legal Pluralism 
McGill University 

 
 نوگالس-جایا رامجی

 معاون مدیریت امور دانشگاھی
 محقق ال. ھرمن استرنپروفسور و 

 مدرسۀ حقوق بیسلی، دانشگاه تمپل
Jaya Ramji-Nogales 
Associate Dean for Academic Affairs 
I. Herman Stern Research Professor 
Temple University, Beasley School of Law 

 
 اینگو ولفگانگ سارلت

 پروفسور حقوق
 دو سولدانشگاه کاتولیک پونتیفیکا در ریو گرانده 

Ingo Wolfgang Sarlet 
Professor of Constitutional Law 
Pontifical Catholic University 
Judge of the Rio Grande do Sul State Appeals 
Court 

 
 سلی سورابجی

 وکیل مدافع ارشد
 دادگاه عالی ھندوستان

 دادستان کل سابق ھندوستان
Soli Sorabjee 
Senior Advocate 
Supreme Court of India 
Former Attorney General for India

 
  



 
 
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
Patrick Thornberry, CMG 
Emeritus Professor of International Law 
Keele University 
Former member of the UN Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination 

 
 ھیلبراندو تادو واالدرس

 سفیر سابق برزیل
Hildebrando Tadeu Valadares 
Ambassador (ret.) of Brazil 
 

 دی. وان در ویوریوھان 
الملل و  پروفسور ای. تی کوھن در زمینۀ حقوق بین

 حقوق بشر
 مدرسۀ حقوق، دانشگاه ایموری

Johan D. van der Vyver 
I. T. Cohen Professor of International Law and 
Human Rights 
Emory University School of Law 
 
 
 
 
 
 
 

 


