
 

 

 ایران و خاورمیانه در اعترا ض به  مطالعات رشتۀبیانیۀ پژوهشگران
   در ایرانتوقیف دکتر هاله اسفندیاری

  
آمریکائی - دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر سرشناس ایرانیغبرقانونی توقیف 

نهادی  مرکز بین المللی پژوهشگران ویلسن،ۀ و رئیس برنامۀ خاور میان
ریکا، نمونۀ نگران کنندۀ دیگری از تهاجم  واشنگتن آم در شهرغیرسیاسی

در راه تحقق و تثبیت اخیر جمهوری اسالمی ایران نسبت به کسانی است که 
در یکسال و نیم . تالش می کنند در ایران نهادهای مدنی و پیشبرد حقوق بشر

اخیر، بسیاری از کوشندگان پیشگام حقوق زنان، رهبران سازمان های 
انشجوئی، سازمان های معلمان، و اتحادیه های غیردولتی، انجمن های د

برخی از این کوشندگان، از جمله شماری . کارگری آماج این تهاجم شده اند
که به خاطر پخش بیانیه ای تنها ،  حقوق زناز اعضای سازمان های غیردولتی

 دستگیر و ، استشامل درخواست لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایران
 ،رهبران و اعضای انجمن های دانشجوئی نیز در سراسر ایران.  زندانی شده اند

به فرسایش استقالل اداری و علمی دانشگاه ها و بی  تنها به جرم اعتراض
به کیفر خویش، ه خواست های صنفی و مشروع بقامات مسئول ماعتنائی 

  . محکوم شده اندزندان نحمل  واخراج از دانشگاه، 
  

دکتر ناگهانی  و توقیف ستگیرید است کهشرایطی در چنین   
را   -  از کشورشممنوعیت توجیه نشدۀ خروج  ها پس از ماه– اسفندیاری

 پیوستۀ رهبران جمهوری اسالمی با اساسی  آشکار و پیامد دیگری از عنادباید
  ویژه به رادولت در این مورد رفتار مقامات. ترین اصول حقوق بشر دانست

 یهودی ستیزانه و توطئه محورِکه با گفتار د نگران کننده شمر ازآن روباید 
که از بی پایه ای در واقع، اتهامات . است در جمهوری اسالمی همراه متعارف

 به این پژوهشگر ایرانی نسبت داده شده او را کیهانسوی روزنامه نیمه رسمی 
وشندگان جمهوری اسالمی علیه ک پیکار بی امان انقربانی یکی دیگر از به

راه گفت و گو و اعتدال در  و هواداران حقوق بشر و مدافعان جامعه مدنی
   . دل کرده استمبایران سیاست خارجی 

  



 

 

 جناح های گوناگونِسلیقه ها در میان ما معتقدیم که، با همه اختالف   
 همانند هر عضو - جمهوری اسالمی ایران، ی سیاسیتصمیم گیرکانون های 

هر تجاوزی علیه حقوق مسئول و پاسخ گوی باید  -حددیگر سازمان ملل مت
 یاتّخاذ موضعتنها  به اعتقاد ما. شودشناخته در قلمرو حاکمیت خود بشر 

تواند مشوق می روشن و یکپارچه علیه نقض گستردۀ این حقوق در ایران 
 حقوقاحترام به  اهمیت به که باشددر جمهوری اسالمی جناح ها و عناصری 

  .منزلت ایران در جامعۀ بین المللی آگاه اندبشر در تعیین 
از همین روست که ما از همۀ سازمان ها، انجمن ها و نهادهای   

دانشگاهی، علمی و پژوهشی بین المللی، که خود را متعهد به دفاع از حقوق 
  : کهمی دانند، دعوت می کنیمهمه جوامع بشری بشر و تضمین آن در 

  
  به دستگیری و توقیف دکتر هالۀت را نسبمراتب اعتراض شدید خود  -
   اعالم کنند؛سفندیاریا

 د و؛خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شون -
ایران با  که  راو آزادی هائیتأمین و تضمین حقوق ضرورت بار دیگر،  -

 به رسمیت شناخته است به تصویب میثاق ها و پیمان های متعدد بین المللی
                                                                                                 . مهوری اسالمی گوشزد کنندج


