
Deres Eksellense,

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring ovenfor tre iranske menn, Amin Khaki, Milad
Goodarzi og Alireza Nourmohammadi, som har blitt straffeforfulgt på bakgrunn av deres
fredelige praktisering av kristen tro.

I november 2020, tok iranske etterretningsagenter seg inn med makt i mennenes hjem, truet dem
og beslagla personlige eiendeler relatert til kristendommen, inkludert bibler og kristen litteratur.
Etter en høring i Karaj revolusjonære domstol i juni 2021 ble de tre mennene dømt til den
maksimale fengselsstraffen på fem år, i henhold til Artikkel 500 i straffeloven som omhandler
“propaganda hvis innhold strider imot læren til den hellige religionen islam." De fikk også bøter
på 40 millioner tomans,tilsvarende 1600 amerikanske dollar.

Jeg forstår at den nylig tillagte Artikkel 500 har til hensikt å straffe personer som utgjør
sikkerhetstrusler mot Den islamske republikken Iran. Mennene det er snakk om, ønsker kun å
utøve sin religion på fredelig vis, uten at dette på noen måte går på bekostning av den kjærlighet
og respekt de har for landet sitt.

Denne saken har allerede sett flere positive utviklinger: Etter en høring 25. august 2021 ble
fengselsdommen redusert til tre år og bøtene kansellert, og den 16. desember er det planlagt en
ny høring. Like fullt er de tre mennene dømt på urettmessig grunnlag, og jeg er håpefull om at
domstolen ved den kommende høringen vil erkjenne dette og frikjenne mennene for alle
kriminelle anklager.

Deres Eksellense, jeg er klar over at Iran er en nasjon med dyp omsorg for sine innbyggere og
som streber etter å beskytte deres rettigheter. Dette er tydeliggjort ved at Iran har undertegnet
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som er juridisk bindende, hvor Artikkel 18 slår
fast alle menneskers frihet til å ha, endre og praktisere sin tro. Heldigvis gjelder dette også Irans
sårbare religiøse minoriteter, inkludert de kristne. Jeg ber derfor ærbødigst om Deres inngripen
for å sikre at:

● alle kriminelle anklager mot Amin Khaki, Milad Goodarzi og Alireza
Nourmohammadi henlegges umiddelbart;

● Iranske myndigheter tar de nødvendige grepene for å sikre at Artikkel 500 i
straffeloven ikke misbrukes for å straffeforfølge religiøse minoriteter;

● Iran respektfullt etterlever sin forpliktelse overfor Artikkel 18 i Den internasjonale
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og sørger for beskyttelse av retten til
religions- og trosfrihet for alle sine borgere.

Ærbødig hilsen,


