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 مقام معظم رهبری،
 

بنده به نمايندگی از سوی کميته  زادی علمی انجمن مطالعات خاور ميانه 
)MESAکم شش ) الزم می دانم تا با نوشتن اين نامه مراتب نگرانی خود را از ح

سال حبسی که به تازگی برای  قای حميد بابايی، دانشجوی دکتری اقتصاد 
) بلژيک، صادر شده است را به استحضار برسانم. ما Liègeدانشگاه ليِژ (

محترمانه و اکيدًا خواستار  ن هستيم که مقامات مسئول در ايران شرايطی 
النه و بی طرف برای  قای بابايی فراهم  ورند که در  ن دفاعيات وی عاد

شنيده شود، احکامی که در خصوص فعاليتهای دانشگاهی ايشان صادر شده ملغی 
 گردد، و در نهايت شرايط  زادی ايشان فراهم گردد.

 
MESA  با هدف حمايت و تشويق  ۱۹۶۶(انجمن مطالعات خاور ميانه) در سال

اسيس شد. تحقيق و  موزش در حوزه مطالعات خاورميانه و منطقه شمال افريقا ت
اين انجمن به عنوان سازمانی شناخته شده و رسمی، نشريه ای تحت عنوان 

عضو در  ۳۰۰۰منتشر می کند و نزديک » مجله بين الملی مطالعات خاورميانه«
خود را موظف می داند تا از  زادی بيان در پژوهشهای  MESAسطح جهانی دارد. 

مربوط به منطقه در شمال  علمی، در منطقه و همچنين در ارتباط با مطالعات
 افريقا و ديگر جاها اطمينان حاصل کند.

 
 ۱۳۹۲کميته  زادی پژوهش مطلع شد که  قای بابايی که در مرداد ماه سال 

برای ديداری تابستانی به ايران  مده  به هنگام بازگشت به کشور بلژيک 
سه هفته دستگير شد. گزارشها حاکی از اين است  که پس از چهار ماه حبس، که 

به اتهام  ۱۳۹۲ ذرماه  ۳۰ ن در سلول انفرادی گذشته بود،  قای بابايی در 
اقدام عليه امنيت ملی از طريق برقراری ارتباط با دولت متخاصم به شش سال 

حبس محکوم شد. اينطور که گزارشها حکايت می کنند، تنها مدرک برای صدور 
سوی دانشگاه ليِژ، محل  چنين حکمی تامين هزينه تحصيلی  قای بابايی از

کنونی تحصيل وی در مقطع دکتری در رشته اقتصاد، بوده است. بر اين اساس 
 قای بابايی، دارنده مدرک فوق ايسانس در رشته مهندسی صنعتی از دانشگاه 
علم و صنعت ايران در تهران، با اينکه تحت فشار مجبور به اعتراف دروغين 

 شده را به کرات رد کرده است.شده، اتهاماتی که عليه وی صادر 
 

از نظر ما  قای بابايی پژوهشگری است که در وضعيتی مخاطره  ميز قرار 
دارد. دستگيری، حبس، و بازجويی ايشان نقض تعهدات ايران در چهارچوب 

قوانين اساسی و بين المللی است. حقوق افراد در  زادی انديشه، عقيده، و 
از قانون اساسی  ۲۳ور مشخص تحت بند سخن حقوقی هستند که حفظ  نها بط

قرارداد حقوق مدنی  ۲۱، و ۱۹، ۱۸جمهوری اسالمی ايران، و همچنين در بندهای 
و سياسی که جمهوری اسالمی ايران نيز عضو  ن است، مورد تاکيد قرار گرفته 

اند. ما از ايران انتظار داريم که اصول  زادی پژوهشی به همان نحو که در 
بين المللی تبيين شده اند در خصوص  قای بابايی و تمامی قوانين ملی و 

 پژوهشگران مورد التزام عملی قرار گيرند.
 

 



با توجه به دستگيری های متعدد ديگر دانشگاهيان در سراسر ايران در سالهای پس از 
، بازداشت طوالنی مدت  قای بابايی و اتهامی که  بر اساس ۱۳۸۸انتخابات خرداد ماه 

الت ايشان در دانشگاه ليِژ بلژيک به وی منتسب شده، نشان دهنده مصداق ادامه تحصي
ديگری از نقض حق  زادی علمی و پژوهش توام با  زادی تبيين انديشه علمی بدون ترس 
از اقدامات تالفی جويانه در جمهوری اسالمی است. در شرايطی که رييس جمهور منتخب، 

بازتر و جوی  زادتر را به پژوهشگران ايران  قای حسن روحانی، بارها و بارها فضايی 
نويد داده و حمايت خود را برای فراهم ساختن فرصت هايی نامحدود برای پژوهشگران در 
بيان و تبادل نظر در حوزه بين المللی و در سطح جهانی اعالم کرده اند، رخداد چنين 

 واقعه ای بسيار نگران کننده است. 
 

تداوم نقض حق  زادی علمی پذيرفته شده در سطح بين  MESAی در پايان، کميته  زادی علم
المللی در ايران را محکوم کرده، و از جمهوری اسالمی ايران می خواهد که  قای حميد 

بابايی در محضر دادگاهی بی طرف فرصتی عادالنه برای تجديد نظر پيدا کند و تا  ن 
ايشان لغو شده تا مقدمات  زمان، کليه احکام صادر شده در خصوص فعاليتهای علمی

  زادی هر چه سريعتر ايشان فراهم گردد.
 

 با احترام،
 

 
 

 ناتان براون
 رياست انجمن مطالعات خاورميانه و شمال افريقا
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