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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 نگاه]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٨٧اسفند  ٢١]  ٢٠٠٩مارس  ١١ ]تاریخ:[

 

 پژوهشگران، استادان، متخصصین مطالعات خاورمیانه و ایران شناسان بیانیهء 

ما امضاء کنندگان زیر، پژوهشگران، استادان، متخصصین مطالعات خاورمیانه و ایران شناسان، دولت جمهوری 

ی و آزادی  خوانیم که به  تجاوز به حقوق انسانی بهائیان پایان دهد و ایشان را از حقوق مدناسالمی ایران را  فرا می

المللی حقوق المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بینکامل، به سانی که در بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین

مند گرداند. با شدت یافتن نقض حقوق بشر در مورد انسانی و اقتصادی آمده و به امضاء دولت ایران نیز رسیده بهره

ای پیگیر برای محروم ساختن بهائیان از حقوق  گرانی فراوان شاهد مواردی از مبارزهبهائیان در چند ماه اخیر، ما با ن

 ای برای تجاوزات بیشتر به حقوق انسانی بهائیان است. های گستردهانسانی خود هستیم. همهء اینها گویای زمینه سازی

 رویدادهای اخیر شامل موارد زیر ولی نه همهء آنهاست:

پنج بهائی را به شرح زیر در تهران بازداشت   ٢٠٠٩ژانویه   ١۴مقامات مربوطه روز   :های غیر قانونیدستگیری

کردند: ژینوس سبحانی، شاهرخ طائف، دیدار رئوفی، پیام اغصانی و عزیز سمندری. به دنبال آن، دو تن بهائی در  

های هشت تن بهائی در تهران مورد یورش قرار گرفت و به دستگیری نیما حقار در تهران مشهد دستگیر شدند و خانه

انجامید.  توقیف این بهائیان دنبالهء توقیف و زندانی شدن بهائیان متعدد دیگری در شهرها و    ٢٠٠٩فوریه  ١در تاریخ 

باشد. می  ٢٠٠٨تن از رهبران جامعهء بهائی ایران در سال  ٧ نواحی مختلف در سراسر ایران و یادآور دستگیری

ن جایزهء نوبل، و چندین سازمان حمایت از حقوق های سازمان ملل متحد، شش تن از برندگااینان نیز علیرغم بیانیه

 باشند. بشر که همگی خواهان آزادی فوری ایشان بودند کماکان در توقیف می

مقامات مربوطه برای دستگیری بهائیان و یا برای ضبط اشیاء شخصی آنان مثل عکسها،  : های بهائیانحمله به خانه 

  ٣١ترین اقدامات نگران کننده در این زمینه باید به انتشار شوند. از تازههای ایشان می کتابها و کامپیوترها وارد خانه 

صفحه اسامی بهائیان شیراز شامل نام ایشان، نوع پیشه، نشانی خانه و نشانی محل کارشان اشاره کرد. این صورت  

وانست زمینه را برای حملهء  تهللا خمینی  علیه بهائیان بود که میشامل نقل قول برخی روحانیون بلندپایه از جمله آیت 

 سازد. های بهائیان مزبور آماده مردم به خانه 

دولت ایران دانشجویان بهائی را از تحصیالت عالیه، که یکی    به این سو ١٩٧٩از سال : محروم داشتن از تحصیالت

آموزان   های خصوصی که در منازل برای دانشاز حقوق مسلّم حقوق بشر است ممنوع ساخته و در مورد کالس

 های متعدد فراهم آورده است. شود محدودیتمحروم از تحصیالت تشکیل می

این اقدامات شامل آزار اطفال بهائی، تبلیغات علیه بهائیان در وسایل ارتباط جمعی با    :ارعاب و تهدید دامنه دار

در مدارس در سراسر  های مجانی شامل مطالب ضد بهائی   CDپشتیبانی دولت، تشکیل سمینارهای عمومی و توزیع 

اند، از جمله خانم شیرین عبادی برندهء جایزهء  کشور و نیز ارعاب و تهدید کسانی که به طرفداری بهائیان برخاسته

 باشد.صلح می 

های گذشته دولت ایران به منظور نابودی کامل جامعهء بهائی از لحاظ  اختناق مالی و اقتصادی: در طول دهه 

بهائی را در سراسر کشور از مشاغل دولتی اخراج کرده و به ضبط و مصادرهء  اقتصادی، تمامی کارمندان

 های ایشان پرداخته است. های تجاری، منابع مالی و دیگر دارائی ها، شرکتریزی شده و منّظم ِ خانهبرنامه
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مناطق دیگر بطور   آباد وهای بهائیان در قائم شهر، یزد، نجف گورستان :های بهائیانیورش و بی حرمتی به گورستان

 متداوم مورد تخریب و ویرانی کامل قرار گرفته است. 

بستگی خود را با بهائیان و در واقع با اعضای تمام مذاهب و جوامعی که در ایران از حقوق ما امضاء کنندگان زیر هم

 داریم. و آزادی کامل محروم هستند اعالم می

 امضا کنندگان:

 سیتی نیویورک آبراهامیان اروند، سیتی یونیور 

 آتکین مریل، جورج واشنگتن یونیورسیتی 

 اخوان پیام، دانشگاه مک گیل 

 اسپوزیتو جان ال.، دانشگاه جرج تاون 

 جانسن رزمری، دانشگاه مینه سوتا -استن

 استین مارک ال.، موهلنبرگ کالج

 آفاری ژانت، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس

 ایرانیافخمی غالم، بنیاد مطالعات 

 افشاری رضا، دانشگاه پیس

 اکبری حمید، دانشگاه نورت ایست ایلینوی 

 امانت عباس، دانشگاه ییل

 امیر ارجمند  سعید، دانشگاه ایالتی نیو یورک، استونی بروک 

 امین کمرون مایکل، دانشگاه میشیگان دیربورن

 اودویتچ آ. ل.، دانشگاه پرینستون  

 بابایی سوسن، محقق آزاد 

 باترورت چارلز ای.، دانشگاه مریلند

 بروجردی مهرزاد، دانشگاه سیراکیز 

 بشیر شهرزاد، استنفورد یونیورسیتی 

 بنکداریان منصور، دانشگاه تورنتو)میسیساگا(  

 بنو عزیزی علی، کالج بستن

 دانشگاه آریزنا بنین مایکل ای.،

 نگار ناصر، کالج بستنبه

 پورشیرازی پروانه، دانشگاه ایالتی اوهایو 

 تامر جیمز، دانشگاه ایالتی اوهایو

 تریکس فرانسس، دانشگاه ایندیانا

 تلطف کامران، دانشگاه آریزونا 

 توحیدی نیّره، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج 
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 طرقی محّمد، دانشگاه تورنتو  -توکلی

 کالیفرنیا، لس آنجلسحقیقی لطیفۀ، دانشگاه 

 حکمت هرمز، بنیاد مطالعات ایرانی

 دخانچی خلیل، دانشگاه ویسکونسین در سوپریور

 دونر  فرد م.، دانشگاه شیکاگو 

 دیویس دیک، دانشگاه ایالتی اوهایو 

 رحیمیه نسرین، دانشگاه کالیفرنیا، اروین  

 ریکز تاماس م.، محقق آزاد

 زیلفی مادلین س.، دانشگاه مریلند

 دپور کریم، اوقاف کارنگی برای صلح بین الملل  سجا

 سهرابی نادر، دانشگاه کلمبیا

 شارما سونیل، دانشگاه بستن

 شهابی هوشنگ، دانشگاه بستن 

 فرهی فریده، دانشگاه هاوایی در مانوا 

 فلور ویلم، محقق آزاد 

 کار مهر انگیز، دانشگاه هاروارد)دانشکده حقوق( 

 یورککاظمی فرهاد، دانشگاه نیو 

 کامروا مهران، دانشگاه جرج تاون 

 کب پاول م.، دانشگاه پنسیلوانیا  

 کریمی حّکاک احمد، دانشگاه مریلند 

 کویین شعله، دانشگاه کالیفرنیا، مرسد 

 السن تاد، دانشگاه تورنتو 

 او کلیر-النگ کیت، دانشگاه ویسکونسین

 لمبدن استیون، دانشگاه کالیفرنیا، مرسد

 لیبارگر لورن، دانشگاه اوهایو 

 متی رودی، دانشگاه دلویر

 مارتین لئونارد، کالج امانوئل 

 مایر  آن الیزابت، دانشگاه پنسیلوانیا 

 متحده روی، دانشگاه هاروارد 

 متحده نگار، دانشگاه دوک 

 مرعشی افشین، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ساکرامنتو 

 دیسون م-مرگان دیوید، دانشگاه ویسکونسین
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 مکیون دنیس، محقق آزاد 

 میالنی فرزانه، دانشگاه ویرجینیا 

 میلز مارگرت، دانشگاه ایالتی اوهایو 

 هاشمی نادر، دانشگاه دنور 

 واربورگ مرگیت، دانشگاه کپنهاگ

 وحدت فرزین، کالج واسر 

 وهمن فریدون، دانشگاه کپنهاگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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