
 

 نامۀ سرگشاده

 

 طرف از اخير يورش با رابطه در را خود ما، فالسفه، الهيّون، و دانشمندان علوم مذهبى در سراسر جهان اعتراض

  .کنيم مى اعالن بهائى، عالى آموزش مؤّسسۀ به ايران مقامات

 و خدا شناخِت  ظرفيِت  که است روحانى موجودى ذاتًا انسان که کنيم مى تصريح دين به معتقدين عنوان به ما

 که اند موظف ها همه و دولت براى قانونى و مقّدس است حّقى دانش فراگيرى و کسب.  دارد را حقيقت کاوش

   .کنند فراهم عموم براى را امکان اين

يکى از موارد متعّدد نقض حقوق انسانى بهائيان اين است که .  در ايران دولت عکس اين عمل کرده است

بهائيان .   به آموزش عالى، صرفًا به خاطر اعتقاداتشان، بطور سيستماتيک مسدود گرديده است رسى آنان دست

ايران براى برآوردن نيازهاى جوانان خود، مؤّسسۀ علمى آزاد بهائى را که ابتکار آموزشى و غير رسمى خود جامعه 

.  خادمان مؤّسسه مورد يورش قرار گرفت نفر از ۳۹هاى  خانه سال جارىخرداد ماه  ۱در روز .  بود به وجود آوردند

 .برند سر مىه ُنه نفر از مدّرسين آن هنوز در بازداشت ب.  اعالم شد" غيرقانونى"از آن پس اقدامات اين مؤّسسه 

ها عليه حقوق شهروندان که آزادى در سامان دادن به اوضاع خود و آموزش گرفتن را از آنان سلب  اين گونه يورش

 بلکه کند متوقف را بهائيان سرکوب تنها نه که خواهيم مى ايران دولت از ما  .ير قابل تحّمل استکند، ديگر غ مى

 .نمايد ترويج و مهيا همه براى را کسب دانش

 

 :امضا کنندگان

 

 چارلز تيلور کانادا -پروفسور فلسفه، دانشگاه مک گيل

 هيالرى پاْتنام آمريکا -پروفسور فلسفه دانشگاه کوگان، دانشگاه هاروارد

 -، دانشگاه پرينسُتن۱۹۴۳آمريکايى دورۀ دانشگاهى -پروفسور مطالعات آفريقايى

 آمريکا

 ُکرِنل وست

، دانشگاه ايالتى ريو دو )اکولوژى(پروفسور اخالقيّات، فلسفۀ اديان و بوم شناسى 

 برزيل -ژانيرو

 لئوناردو بُف

 ِاستنلى هاورواس آمريکا -دانشگاه دوک، »ُرو. گيلبرت تى« پروفسور اخالقيات الهى 

 ابراهيم موسى آمريکا -پروفسور دين و مطالعات اسالمى، دانشگاه دوک

 گراهام واْرد بريتانيا -، دانشگاه آکسفورد»ريِجس«پروفسور الهيات 

 جان ميلَْبنک بريتانيا -پروفسور دين، سياست و اخالقيّات، دانشگاه ناتينگهام



، و پروفسور فلسفه، »ريچارد و دوروتى شيف. جى«يهوديت  رئيس کرسى مطالعات

 کانادا -دانشگاه تورنتو

 ديويد نوواک

رئيس مؤّسسۀ مطالعات عالى حقوقى دانشگاه آميتى؛ عضو پيشين کميسيون ملّى 

 هندوستان  -اقليت ها و عضو پيشين کميسيون حقوق

 طاهر محمود

 موشه آيدل اسرائيل -پروفسور انديشۀ يهودى، دانشگاه عبرى اورشليم

 وبيعبدالقادر ط آفريقاى جنوبى -پروفسور مطالعات اسالمى، دانشگاه کيپ تاون

 زين جيان َشنگ چين -پروفسور فلسفه، دانشگاه پکن

بلژيک؛ پروفسور افتخارى فلسفه، دانشگاه  -پروفسور فلسفه، دانشگاه کاتوليک لوان

 ايرلند -تنو ملّى ايرلند ِمى

 ويليام دزموند

، پروفسور مطالعات مسيحى و رئيس مطالعات اديان، دانشگاه »کايل. ادوين بى«

 استراليا -آمريکا؛ پروفسور فلسفه، دانشگاه کاتوليک استراليا -ويرجينيا

 ِکوين هارت

 مورى رى زالندنو -و دين، دانشگاه اوتاگو الهيّاتو رئيس دانشکدۀ  الهيّاتپروفسور 

رئيس و بنيان گذار شبکۀ اقدام اسالمى آسيايى؛ رئيس مرکز مطالعات جامعه و 

 وستانهند -، بمبئىالئيسم

 اصغرعلى انجينير

 رمى براگ آلمان -رئيس مطالعات اديان، دانشگاه لودويگ ماکسيميليان مونيخ

آمريکا؛ امام  -دانشمند پژوهشگر مطالعات اسالمى و ايجاد صلح، دانشگاه نتردام

 آفريقاى جنوبى -مسجد کلرمانت مين رود، کيپ تاون

 رشيد عمر. ا

هنگ  -رئيس و پروفسور انديشۀ مسيحى، مدرسۀ الهيات تعميدى هنگ کنگ

 .کنگ

 جاشوآ چو

 داگالس پرات زالندنو -پروفسور مطالعات دينى، دانشگاه وايکاتو

 آشوک ُوهرا پژوهش فلسفى هند؛ شوراى وستانهند -پروفسور فلسفه، دانشگاه دهلى

 کارِور يو . هنگ کنگ -رئيس و پروفسور انديشۀ مسيحى، دانشکدۀ عالى الهيات چين

پروفسور علوم انسانى پزشکى و اخالق زيستى، پروفسور مطالعات دينى، دانشگاه 

 آمريکا -وسترن تنور
 تُزلو الرى

سيستماتيک، رئيس مؤّسسۀ مطالعات لوتر در زمينۀ آسيا، مدرسۀ  الهيّاتپروفسور 

 .هنگ کنگ -لوترى الهيّات

 لو. ک. و پيلگريم

 فيليپ گودچايلد بريتانيا -دين و فلسفه، دانشگاه ناتينگهامپروفسور 

 پال موريس زالندنو -مطالعات اديان، دانشگاه ويکتورياى ولينگتونپروفسور 

 نروفولک  .ىا  جيمز آمريکا -يانگ بريگهام، دانشگاه »اوانس. ريچارد ل«پروفسور تفاهم دينى 

 -سۀ تينسلى، کالج مورلينگعمومى، مؤسّ  دانشمند رشتۀ الهيّات اخالق دان و

 استراليا

 راد بنسون



 حسن موآکيماکو کنيا -مطالعات اسالمى، کالج دانشگاه پوآنى درمدّرس ارشد 

 يونس دومِب  گانا -مطالعات اسالمى، کالج دانشگاه اسالمى درمدّرس 

 ژوزف کوهن ايرلند -مدّرس دانشگاه در فلسفه، کالج دانشگاه دوبلين

 آدام ميلر آمريکا -پروفسور فلسفه، کالج کالين، تکزاس

 رايت ِلين وين ئى زالندنو -پروفسور الهيّات، دانشگاه اوکلند

 اورلى-رافائل زاگورى اسرائيل -طراحى و هنرهاى زيباى بزالل، مدرسۀ MFAرئيس برنامۀ 

 فليکس اُ مورکادها ايرلند -گالوى ،مدّرس ارشد در فلسفه، دانشگاه ملّى ايرلند

مدّرس مطالعات سياسى، دانشگاه ويتواترزراند؛ هماهنگ کنندۀ مسجداالسالم در 

 آفريقاى جنوبى -ژوهانسبورگ

 نعيم جناح 

 کاتلين فليک آمريکا -آمريکا، مدرسۀ الهيّات واندربيلت ريخ دينِى تا وابستۀد استا

 آريه کوهن آمريکا -ادبيات خاخامى، دانشگاه يهودى آمريکا وابستۀد استا

 بلوچلجفرى  آمريکا -فلسفه، کالج بوستون وابستۀد استا

 َهِکتويليام  استراليا -همکار پژوهشى و مدّرس در فلسفه، دانشگاه کاتوليک استراليا

 آکيبا لرنر آمريکا -استاديار مطالعات يهودى، دانشگاه سانتا کالرا

 ِنيتان عمان آمريکا -استاديار حقوق، مدرسۀ حقوق ويليام و مرى

 

 


