
  بيانيۀ محققين و دانشگاهيان درزمينۀ مطالعات خاور ميانه و ايرانشناسی دربارۀ آزار بهاييان ايرانازه ای ترجم

 

سالمی ايران اجمهوری  ،ما امضا کنندگان زير، محققين و دانشگاهيان در زمينۀ مطالعات خاورميانه و ايرانشناسی
و اعطای کليه حقوق —ه در ماه های اخير شّدت گرفته استک— بهاييان ايران انسانیرا به پايان دادن نقض حقوق

 که ايران خود سياسی و  مدنیبرطبق اعالميه جهانی حقوق بشرو معاهدۀ بين المللی درحقوقايشان مدنی و آزادی 
 برای محروم کردن عملياتیما با نگرانی بسيار شاهدآن هستيم که . نيز از امضا کنندگان آن است؛ فرا می خوانيم

اين همه گويای وقايعی نگران کننده در داخل ايران . ييان ايران ازحقوق بنيادين انسانی خود در جريان استبها
وقايع اخير موارد . راه را برای نقض هر چه بيشتر حقوق انسانی بهاييان آماده می کند است ک به نظر می رسد

:زيررا شامل می شود، ولی محدود به اين ها نيست  

بخواهی دستگيری های دل  

خانم ژينوس سبحانی، آقای :  در تهران دستگير کردند2009 ژانويه 14مقامات ايرانی پنج نفر بهايی را روز 
پس از آن دو بهايی در مشهددستگير . شاهرخ طائف، آقای ديدار رئوفی، آقای پيام اغصانی و آقای عزيز سمندری

. آقای نيما حّقار در اول فوريه در تهران دستگير شدندشدند، منازل هشت تن از بهاييان مورد هجوم قرار گرفت و 
اين عده نه تنها به افراد متعددی که در شهرهای مختلف  در سراسر ايران زندانی شده بودند، بلکه همچنين به هفت 

 و عليرغم بيانيه های سازمان ملل متحد، و شش برندۀ جايزۀ — دستگيرگشتند2008نفر رهبران بهايی که در سال 
 ملحق —ح نوبل و سازمان های مختلف حقوق بشردر خصوص آزادی فوری ايشان همچنان در حبس مانده اندصل
. شدند  

  حمله به منازل بهاييان

 اموال شخصی شان چون عکس ها و کتاب ها ، شده اند تا ايشان را دستگير کنندوارد مقامات به خانه های بهاييان
واقعه جديد . مراه با ضبط وسائل شخصی بوده استها ه مواردی هم بازداشتدر و کامپيوتر ها  را مصادره نمايند، 

 صفحه ای از بهاييان شيراز است که شامل نام ها، مشاغل، و آدرس خانه و محّل کار 31وآزاردهنده پخش ليست 
و می  بهاييان بوداين ليست همرا ه با نقل قول هايی از روحانيون بلند پايه، شامل آيت اهللا خمينی، عليه . ايشان است

. گردد،بهاييانی که نامشان در ليست آمده بود به توانست منجر به حمله   

  

 محروميت از دسترسی به آموزش

نی عامّ ايعنی از يک حق انس—، حکومت ايران دسترسی دانشجويان بهايی را به آموزش عالی1979از سال 
 که از دسترسی به مؤسسات  ايشان سرخانهممنوع ساخت، و محدودّيت های مکرر برای آموزش—شناخته شده

. آموزشی عمومی محروم بودند، ايجاد نمود  

 عمليات ارعابی

اين عمليات شامل آزارکودکان دبستانی، تبليغات عليه بهاييان در وسايل ارتباط جمعی با پشتيبانی حکومت، سمينار 
مت های مختلف کشور، و آزار کسانی ها و سمپوزيم های عمومی، پخش ديسک های فشردۀ بهايی ستيزانه در قس

. بوده استکه قصد کمک به بهاييان رادارند، مثًال شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل  



 

اختناق مالی و اقتصادی جامعۀ بهايی   

حکومت ايران در طی چند دهۀ گذشته تمام کارمندان بهايی سطوح مّلی و محّلی را اخراج نموده است، با کوششی 
خيره های مالی، و ساير  ذنامه ريزی شده برای ويرانی مالی بهاييان مبادرت به مصادرۀ منازل، مشاغل،منظم و بر

.امالک  ايشان کرده است  

 حمله به گورستان های بهايی و تخريب آنها

گرفته و بعد گورستان های بهايی در قائم شهر، يزد، نجف آباد، و بعضی مناطق ديگرمکررًا مورد خرابکاری قرار
. به کّلی ويران شده اند  

ما همبستگی خود را با بهاييان و در واقع با اعضای همۀ جوامع دينی که در ايران فاقد آزادی و حقوق کامل هستند، 
.اعالم می کنيم  

 

:امضا کنندگان  

 اروند آبراهاميان، سيتی يونيورسيتی نيويورک

 ژانت آفاری، دانشگاه کاليفرنيا، لوس آنجلس

م افخمی، بنياد مطالعات ايرانیغال  

 رضا افشاری، دانشگاه پيس

 حميد اکبری، دانشگاه نورت ايست ايلينوی

گيل پيام اخوان، دانشگاه مک  

 عباس امانت، دانشگاه ييل

 کمرون مايکل امين، دانشگاه ميشيگان ديربورن

ارجمند، دانشگاه ايالتی نيو يورک، استونی بروک. ا. سعيد  

  واشنگتن يونيورسيتیمريل آتکين، جورج

اد  محقق آزسوسن بابايی،  

 علی بنو عزيزی، کالج بستن



 شهرزاد بشير، استنفورد يونيورسيتی

 ناصر بهنگاه، کالج بستن

)ميسيساگا(منصور بنکداريان، دانشگاه تورنتو  

بنين، دانشگاه آريزنا. مايکل ای  

 مهرزاد بروجردی، دانشگاه سيراکيز

  مريلندباترورت، دانشگاه. چارلز ای

 هوشنگ شهابی، دانشگاه بستن

کب، دانشگاه پنسيلوانيا .پاول م  

 ديک ديويس، دانشگاه ايالتی اوهايو

 خليل دخانچی، دانشگاه ويسکونسين در سوپريور

دونر، دانشگاه شيکاگو. فرد م  

اسپوزيتو، دانشگاه جرج تاون .جان ال  

 فريده فرهی، دانشگاه هاوايی در مانوا

زادويلم فلور، محقق آ  

 لطيفۀ حقيقی، دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس

 نادر هاشمی، دانشگاه دنور

 هرمز حکمت، بنياد مطالعات ايرانی

 مهران کامروا، دانشگاه جرج تاون 

)دانشکده حقوق(مهر انگيز کار، دانشگاه هاروارد  

 احمد کريمی حّکاک، دانشگاه مريلند

 فرهاد کاظمی، دانشگاه نيو يورک

دانشگاه کاليفرنيا، مرسداستيون لمبدن،   



او کلير-کيت النگ، دانشگاه ويسکونسين  

 تاد السن، دانشگاه تورنتو

 لورن ليبارگر، دانشگاه اوهايو

 دنيس مکيون، محقق آزاد

 افشين مرعشی، دانشگاه ايالتی کاليفرنيا، ساکرامنتو

 لئونارد مارتين، کالج امانوئل

 رودی ماته، دانشگاه دلوير

دانشگاه پنسيلوانياآن اليزابت ماير،   

 فرزانه ميالنی، دانشگاه ويرجينيا

 مارگرت ميلز، دانشگاه ايالتی اوهايو

مديسون-ديويد مرگان، دانشگاه ويسکونسين  

 نگار متحده، دانشگاه دوک

 روی متحده، دانشگاه هاروارد

 پروانه پورشيرازی، دانشگاه ايالتی اوهايو

 شعله کويين، دانشگاه کاليفرنيا، مرسد

  رحيميه، دانشگاه کاليفرنيا، ارويننسرين

ريکز، محقق آزاد. تاماس م  

 کريم سجادپور، اوقاف کارنگی برای صلح بين الملل 

 سونيل شارما، دانشگاه بستن

 نادر سهرابی، دانشگاه کلمبيا

جانسن، دانشگاه مينه سوتا-رزمری استن  

استين، موهلنبرگ کالج.مارک ال  



 کامران تلطف، دانشگاه آريزونا

مز تامر، دانشگاه ايالتی اوهايوجي  

طرقی، دانشگاه تورنتو-محّمد توکلی  

 نّيره توحيدی، دانشگاه ايالتی کاليفرنيا، نورتريج

 فرانسس تريکس، دانشگاه اينديانا

اودويتچ، دانشگاه پرينستون. ل. آ  

 فرزين وحدت، کالج واسر

  فريدون وهمن، دانشگاه کپنهاگ

 مرگريت واربورگ، دانشگاه کپنهاگ

زيلفی، دانشگاه مريلند. مادلين س  

 


