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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 خبرنامه گویا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷بهمن  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 نامۀ سرگشاده به جامعه بهاییما شرمگینیم! 

 روزنامه نگاران و فعاالن ایرانی در سراسر جهان، نامۀ سرگشاده گروهی از دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان،

 به جامعه بهایی

 !ما شرمگینیم

 !یک و نیم قرن سرکوب و سکوت کافیست

 به نام نیکی و زیبایی، به نام انسان و به نام آزادی

 ایرانی، از آنچه طی یک و نیم قرن گذشته در ایران، در حق شما بهاییان روا شده است، ما شرمگینیمبه عنوان انسان 

ما بر این باوریم که هر ایرانی باید بتواند "بی هیچگونه تمایزی، بویژه از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، 

ی، ثروت، والدت یا هر وضعیت دیگر از تمام عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر،" و همچنین منشاء قومی یا "اجتماع

حقوق و همه آزادی های ذکر شده" در منشور جهانی حقوق بشر بهره مند شود، اما بهاییان ایران از اولین روزهای 

 .ظهور آیین بهائیت، تا به امروزبه خاطر باورهای دینی خود از بسیاری از حقوق انسانی محروم بوده اند

دات تاریخی، ازابتدای شکل گیری آئین بابی و سپس بهائی در ایران، هزاران تن، تنها به دلیل این بنا به شواهد و مستن

باورهای دینی خود، به تیغ تعصب و خرافه به قتل رسیده اند. تنها در نخستین دهه میالد این آیین، نزدیک به بیست 

 .هزار تن از وابستگان آن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند

 از اینکه در آن دوران صدایی در مخالفت با این کشتار بربرمنشانه ثبت نشده است و ما شرمگینیم

 .از اینکه تا به امروز نیز صداها در محکومیت این جنایت هولناک جسته و گریخته و نارسا بوده است ما شرمگینیم

یان، در صد سال گذشته نیز، این گروه از از اینکه عالوه بر سرکوب شدید نخستین دهه های حضور بهای ما شرمگینیم

هموطنان ما مورد حمله های ادواری قرار گرفته، منازل و محل کار آنها به آتش کشیده و تخریب شده و به جان و مال 

 .و ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفکری ایران در مقابل این فاجعه خاموش مانده است

ل گذشته قتل بهاییان، تنها به جرم باورهای دینی شان شکل قانونی به خود گرفته و از اینکه طی سی سا ما شرمگینیم

  بیش از دویست بهایی به قتل رسیده اند و

 .از اینکه گروهی از روشنفکران فشار علیه بهاییان را تئوریزه کرده اند ما شرمگینیم

ی پس از ده ها سال خدمت به ایران، از دریافت از سکوت خود در مقابل اینکه بسیاری از سالمندان بهای ما شرمگینیم

  .حقوق بازنشستگی محروم هستند

از خاموشی خود در مقابل اینکه هزاران جوان بهایی، به دلیل باورهای دینی خود و صداقت در بیان این  ما شرمگینیم

 .اعتقادات، از امکان تحصیل در دانشگاه ها و مدارس آموزش عالی ایران محروم هستند

از سکوت خود در مقابل اینکه کودکان بهایی به دلیل باورهای دینی والدین خود، در مدارس و معابر  شرمگینیم ما

  .مورد تحقیر قرار می گیرند

از خاموشی خود در مقابل این واقعیت دردناک که در میهن ما فشار و تحقیر علیه بهاییان به طور  ما شرمگینیم

ی فقط به خاطر این باور دینی در زندان به سر می برند و خانه ها و محل کار آنها سیستماتیک اعمال می شود، تعداد
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مورد حمله و تخریب قرارمی گیرد و گاه حتی آرامگاه های مردگان این گروه از هموطنان ما از تعرض به دور نمی 

  .ماند

شی های نهادینه شده در قوانین از سکوت خود در برابر سیاهه طوالنی، اندوه بار و دهشتناِک حق ک ما شرمگینیم

 کشور ما علیه بهاییان، و بی عدالتی ها و فشارهای دستگاه های رسمی و غیررسمی در مورد این گروه از هموطنان

 .به دلیل اعمال جنایت ها و بی عدالتی ها و ما شرمگینیم به دلیل سکوت خود در برابر این اعمال ما شرمگینیم

 ، از شما بهاییان، بویژه از قربانیان جنایت ها علیه بهاییان ایران، پوزش می خواهیمما امضا کنندگان این نوشته

 .ما بیش از این دربرابر بی عدالتی در مورد شما سکوت نمی کنیم

 .رسیدن به حقوق انسانی تصریح شده در منشور جهانی حقوق بشر در کنار شما می ایستیمما در راه 

 .جایگزین نفرت و جهل کنیمباشد تا عشق و آگاهی را 

 ۲۰۰۹سوم فوریه  – ۱۳۸۷پانزده بهمن 

 ۲۰۰۹سیزده فوریه  -۱۳۸۷انتشار مجدد همراه با امضاهای جدید: بیست و پنج بهمن 

  حامی دمکراسی و حقوق بشر، سوئد –آبان، وحید  .۱

  فرانسه، پاریس –بازیگر تئاتر  –آذرکاله، هومن  .۲

  آلمان –و شاعر نویسنده  –آذرلی، کتایون  .۳

  سوئد، استکهلم -بازیگر سینما و تلویزیون -آذریان، مینا  .۴

  آلمان –دانشجو و حامی حقوق بشر  –آریان، نیما  .۵

  کانادا –جامعه شناس  –آزاد، آزاده  .۶

  کانادا، تورنتو -روانپزشک و حامی حقوق بشر –آزادیان، عباس  .۷

  ایران، اصفهان – شاعر و مترجم –آسمان، محمد جواد  .۸

  فرانسه، پاریس -پزشک و حامی حقوق بشر –آموزگار، مژگان  .۹

  هلند –نویسنده و وبالگ نویس  –آوایی، گیل  .۱۰

  سوئد –شاعر  –آینه، آبتین  .۱۱

 کانادا، ونکوور–سردبیر شهرگان  –ابراهیمی، هادی  .۱۲

  آمریکا، یل –استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر  –احمدی، رامین  .۱۳

 آلمان، کلن –تحلیلگر و فعال سیاسی  –احمدی، فریدون  .۱۴

  استرالیا -حامی حقوق بشر  –اخوان، عسل  .۱۵

  سوئد –شاعر  –استوار، یاور  .۱۶

  فرانسه، پاریس –نویسنده و روزنامه نگار  –اسدی، هوشنگ  .۱۷

  سوئد، استکهلم – کارشنای آی تی و حامی حقوق بشر –اسدی سواد کوهی، هوشنگ  .۱۸

  بلژیک بروکسل –فعال حقوق بشر  –اسفندارمذ شیرین  .۱۹

  هلند –کارشناس امور اجتماعی و فعال حقوق بشر  –اسکندری، محمد رضا  .۲۰

  انگلستان، لندن –داستان نویس و منتقد ادبی  –اغنمی، رضا  .۲۱

  یکا، لوس آنجلسآمر -پژوهشگر و مدیر بنیاد غیذ انتفاعی  –افشار، مهستی  .۲۲

  سوئد، گوتبورگ –فعال سیاسی و حقوق بشر  –افشاری، مریم  .۲۳

  کانادا، ونکوور -فعال حقوق بشر، خواننده، ترانه سرا و بازیگر –افشین جم، نازنین  .۲۴

  سوئد، استکهلم –حامی حقوق بشر  –اکبری، منصور  .۲۵

 تورنتوکانادا، –مدیر تحریریه شهروند  –الماسی، نسرین  .۲۶

  سوئد، استکهلم–فعال حقوق بشر  –امامی، بهرام  .۲۷

  دانمارک –آموزگار و فعال حقوق بشر  –امید مهر، اشرف السادات  .۲۸

  دانمارک –استاد دانشگاه و پژوهشگر  –امید مهر، علی اکبر  .۲۹

  دانمارک –استاد دانشگاه  –امید مهر، مهراز  .۳۰
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  دانمارک –انشگاه و پژوهشگر استاد د –امید مهر، مهزاد  .۳۱

  آمریکا، ویرجینیا –عضو تحریریه نشریه ایرانیان  –امیر حسینی، بهمن  .۳۲

  آلمان، ماینس–نویسنده و مدیر فرهنگی و هنری مرکز کولت دیا  –امیرصدقی، نسرین  .۳۳

  ایران، تهران –فعال حقوق بشر و حقوق زنان  –امیرقلی، امیر  .۳۴

 فرانسه، پاریس –مدیر انتشارات خاوران  –امینی، بهمن  .۳۵

  آمریکا، واشنگتن دی سی –فعال سیاسی  –امینی، مهدی  .۳۶

 سوئد، گوتبورگ –فعال حقوق بشر  –انصاری، سیامک  .۳۷

 سوئد –سردبیر آوای زن  –ایرانی، شعله  .۳۸

 آمریکا –فعال حقوق بشر  –ایرانی، نیکی  .۳۹

  آلمان، دوسلدورف –عر شا –ایروانی، آرش )م ساقی(  .۴۰

  هلند، آرنهم –حقوقدان و نویسنده  –ایوب زاده، ح  .۴۱

  آمریکا، واشنگتن -فعال حقوق بشر -باطبی، احمد  .۴۲

 آلمان -شاعر و روزنامه نگار –باقرپور، خسرو  .۴۳

 آلمان -تحلیلگر سیاسی -باقرپور، دانش  .۴۴

  اتریش، وین -ه نگار آزادشاعر و روزنام –گلد اشمیت، ناهید  -باقری  .۴۵

 دانمارک -فعال حقوق بشر  –بختیاری، شیدا  .۴۶

  آلمان -فعال حقوق بشر -بخشی زاده، مرضیه  .۴۷

 آلمان، برلین –پژوهشگر  –براتی، مهران  .۴۸

 آلمان -نویسنده و فعال حقوق بشر -برادران، منیره  .۴۹

  اآمریک -استاد دانشگاه و نویسنده -برقعی، محمد  .۵۰

  آمریکا، واشنگتن -مدیر اجرایی بنیاد برومند -برومند، رویا  .۵۱

 آمریکا، واشنگتن -پژوهشگر بنیاد برومند -برومند، الدن  .۵۲

 نویسنده، کانادا، ونکوور –بلوچ، عبدالقادر  .۵۳

  کانادا -فعال حقوق بشر و دانشجوی روانشناسی  –بهبودی، رضا  .۵۴

 فرانسه، پاریس –فیزیکدان  –بهنیا، کامران  .۵۵

  فرانسه، پاریس –نویسنده  –بی شتاب، رضا  .۵۶

 آلمان، فرانکفورت -نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر -بیضایی، نیلوفر  .۵۷

  آلمان، کلن –فعال حقوق بشر  –بیگدلی، بهرام  .۵۸

  کانادا، تورنتو -کارگردان تئاتر -پارسا، سهیل  .۵۹

 آمریکا -حامی حقوق بشر -پارسا، کورش  .۶۰

  پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه –پارسی، تورج  .۶۱

 فرانسه –فمینیست و فعال زنان  –آسیه  -پاک، آنا .۶۲

  کانادا –فعال حقوق بشر  –پاکی، مرتضی  .۶۳

  مدیر کل سیاست اقتصاد جهانی اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان، هانوفر –پاینده، مهرداد  .۶۴

  آمریکا -شاعر -هام، بابک پر .۶۵

  آلمان -فعال حقوق زنان -پگاهی، مهشید  .۶۶

 آلمان، مونیخ -فعال سیاسی -پورمندی، احمد  .۶۷

 هلند –فعال سیاسی  –پورنقوی، علی  .۶۸

  آمریکا، دانا پوینت –پژوهشگر علوم ارتباطات  –ترابی، محمد  .۶۹

 سوئد، گوتبورگ -بازیگر و کارگردان تئاتر -تقی پور معصومه  .۷۰

 آمریکا، ماساچوست -روزنامه نگار -تهوری، محمد  .۷۱

  آمریکا، هیوستن -پزشک و حامی حقوق بشر -توکلی، شاهین .۷۲

  فرانسه، نیس -نویسنده و معلم –ثابتی ستاره  .۷۳

 آلمان -جامعه شناس، نویسنده و پژوهشگر  –ثروتی، مژگان  .۷۴
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  فرانسه، پاریس –کارگردان تئاتر  بازیگر و –جاودان، حمید رضا  .۷۵

 مکزیک -ایرانیان دات کام -ناشر -جاوید، جهانشاه  .۷۶

  سوئد، گوتبورگ -پژوهشگر فلسفه و حامی حقوق بشر –جباری، رضا  .۷۷

  آلمان -روزنامه نگار و مترجم -جده، محسن  .۷۸

  فرانسه، پاریس -نویسنده و فعال سیاسی –جزنی، میهن  .۷۹

  آلمان -کارگردان تئاتر –رضا  جعفری، .۸۰

  آلمان، هانوفر -فعال حقوق بشر -جعفری، صدیقه  .۸۱

 فرانسه، پاریس -شاعر -جاللی چیمه، محمد )م.سحر(  .۸۲

 فرانسه، پاریس -بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر –جنتی عطایی، بهی  .۸۳

  آلمان –کتابفروشی آیدا  –جوادی، اکرم  .۸۴

  آلمان –فعال حقوق بشر  –رودی، هادی جواهری لنگ .۸۵

 آلمان، کلن -نویسنده و پژوهشگر -چوبینه، بهرام  .۸۶

  آمریکا –فعال حقوق بشر  –حاتمی، پرویز  .۸۷

 سوئد، وستروس –مهندس طراح  –حاجزاده فالح، مسعود  .۸۸

  سوئد -پژوهشگر ارتباطات و روزنامه نگار -حبیبی نیا، امید  .۸۹

 آمریکا -فعال سیاسی  -د حسیبی، محم .۹۰

  بلژیک -کنشگر سیاسی –حسین زاده، جعفر  .۹۱

  فرانسه، پاریس -بازیگر، دوبلور و ژورنالیست -حسینی، میرعلی  .۹۲

  فرانسه، پاریس -فعال سیاسی –حکمت، بیژن  .۹۳

 امریکا، امهرست -استاد دانشگاه -حکیم، محمد حسین  .۹۴

  آمریکا -مقاطعه کار  –حیرانی، عارف  .۹۵

  نروژ -بازیگر و کارگردان تئاترو سینما –حمزه لویی، محمود  .۹۶

  هلند -فعال حقوق بشر -حمیدی، حمید  .۹۷

 هلند -فعال حقوق بشر -حمیدی، نسرین  .۹۸

  آمریکا، سن دیه گو –حامی حقوق بشر  –خبازیان، رضا  .۹۹

 انگلستان، لندن -طنزپرداز -خرسندی، هادی  .۱۰۰

 آلمان، اسن –فعال سیاسی  –، حسین خرمی .۱۰۱

 هلند -فعال مدنی و حقوق بشر -خرمی، طاهره  .۱۰۲

 سوئد -فعال سیاسی  –خسرو پرویز، کیخسرو  .۱۰۳

 آلمان، گوتینگن -محقق علوم سیاسی و ژورنالیست -خسروزاده، بهروز  .۱۰۴

 انگلستان -شاعر و نویسنده  –خوجینیان، هادی  .۱۰۵

  انگلستان، لندن -شاعر و نویسنده - خویی، اسماعیل .۱۰۶

  آمریکا -فعال زنان و حقوق بشر  –خیام، زهره  .۱۰۷

 فرانسه، پاریس -بازیگر و کارگردان تئاتر –دانشور، حمید  .۱۰۸

 دانمارک -فعال سیاسی  –داشی، علی  .۱۰۹

 سوئد، استکهلم -استاد دانشگاه –درویش پور، مهرداد  .۱۱۰

 آلمان، برلین –بازیگر تئاتر دریانی، حسین،  .۱۱۱

 آلمان، برلین -نویسنده و تحلیلگر سیاسی –دستمالچی، پرویز  .۱۱۲

  بلژیک –نوازنده و معلم موسیقی  –دعایی، بابک  .۱۱۳

  دانمارک، کپنهاگ -منتقد سیاسی و بالگر –دلنشین، شاهین  .۱۱۴

  آلمان، کلن -منتقد هنری و فعال حقوق بشر –دوانی، حسین  .۱۱۵

  انگلستان -تحلیلگر و فعال سیاسی –دوشوکی، عبدالستار  .۱۱۶

  مالزی، کواال لومپور –دانشجوی دکترا  –دهزنگی، آرش  .۱۱۷

  استکهلم، سوئد -فعال حقوق زنان و حقوق بشر –راستی، مهشید  .۱۱۸
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  سوییس -پژوهشگر و تحلیلگر –راشدان، نیما  .۱۱۹

  سوئد، گوتبورگ -از رادیو سپهرمدیر و برنامه س –رحیمی، خسرو  .۱۲۰

 داالس، تگزاس -حامی حقوق بشر –رستگار، ایرج  .۱۲۱

  آلمان -شاعر، نویسنده و دکترای حقوق بین الملل –رشیدی، اسعد  .۱۲۲

  آلمان، بن -حامی حقوق بشر –رضوی، رسول  .۱۲۳

 ایران -فعال حقوق بشر –رفیعی، کیوان  .۱۲۴

  ترکیه، وان –سی فعال سیا –رمضانی، رحیم  .۱۲۵

  فرانسه، پاریس -دکتر جامعه شناسی سیاسی -رنجبر، کاظم .۱۲۶

  اتریش، وین -استاد موسیقی و آهنگساز –رهبری، آلکساندر  .۱۲۷

 هلند -محقق موسیقی و شاعر –رهنمایی، محمد جواد  .۱۲۸

  کانادا، مونترال –روزنامه نگار  –روشن، میترا  .۱۲۹

  چین –بازیگر  –زارعی، فرامرز  .۱۳۰

  فرانسه، پاریس -بازیگر و کارگردان تئاتر –زاهد، صدرالدین  .۱۳۱

  آلمان، برلین –کارگردان تئاتر  –زاهدی، میترا  .۱۳۲

  کانادا -شاعر  –زراسوند، حسین  .۱۳۳

 کانادا، تورنتو -سردبیر شهروند –زرهی، حسن  .۱۳۴

  مریکاآ -پزشک، شاعر و نویسنده –زندیان، ماندانا  .۱۳۵

  آلمان –فعال سیاسی  –زینالی، لهراسب  .۱۳۶

  کانادا –عکاس  –ساالری، بابک  .۱۳۷

  آمریکا –کارشناس امور بین الملل  –سبحانی، سهراب  .۱۳۸

 آمریکا -تحلیلگر سیاسی –ستوده، بهروز  .۱۳۹

  آلمان -خواننده و روزنامه نگار  –سخایی، منوچهر  .۱۴۰

  آلمان، برلین -ر و کارگردان تئاتربازیگ –سرحدی، آرش  .۱۴۱

  لس آنجلس، آمریکا –نویسنده و روزنامه نگار  –سرشار، هما  .۱۴۲

  کانادا، ادمونتون -مهندس شیمی و حامی حقوق بشر –سعادتی، منصور  .۱۴۳

  انگلستان -پژوهشگر  –سلطانی، انور  .۱۴۴

  ایران –روزنامه نگار و فعال حقوق بشر  –سمیع نژاد، مجتبی  .۱۴۵

 آلمان فرانکفورت –بازیگر تئاتر  –سهیلی، ستاره  .۱۴۶

  آمریکا، کالیفرنیا -استاد دانشگاه –سهیمی، محمد  .۱۴۷

  آمریکا -استاد دانشگاه  –سیحون، فریده  .۱۴۸

  آمریکا -شاعر و نویسنده –سیمایی، بهروز  .۱۴۹

  آلمان –پزشک  –سینا، بیژن  .۱۵۰

 کالیفرنیا –فعال حقوق بشر  –شب افروز، مسعود  .۱۵۱

  ایتالیا، رم –حامی حقوق بشر  –شفاعی، جواد  .۱۵۲

  آلمان -فعال حقوق بشر –شفایی، منوچهر  .۱۵۳

  دانمارک –فعال حقوق بشر  –شفیعی، مینو  .۱۵۴

  فرانسه، پاریس -نویسنده و پژوهشگر –شفیق، شهال  .۱۵۵

  اکاناد –فعال حقوق بشر  –شمشیری، فریبرز  .۱۵۶

 کانادا، مونترال -روزنامه نگار –شمیرانی، خسرو  .۱۵۷

  آمریکا، بوستون –استاد دانشگاه  –اسفندیار -شهابی، هوشنگ .۱۵۸

 سوئد، استکهلم -منتقد و پژوهشگر ادبی –شیدا، بهروز  .۱۵۹

  هلند -فعال اجتماعی و عضو تحریریه جنسیت و جامعه –شیرازی، جهانگیر  .۱۶۰

  سوئد –فعال حقوق زنان  –ا صحتی، پریس .۱۶۱

  دانمارک -حامی حقوق بشر –صحی، سیامک  .۱۶۲
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  - آلمان –نویسنده  –صدر، حمید  .۱۶۳

  فرانسه، پاریس -ژورنالیست –صدقی، مجید  .۱۶۴

  آلمان، کلن –شاعر و فعال سیاسی  –صفایی، ی.  .۱۶۵

  آمریکا -مهندس شیمی و حامی حقوق بشر –صمدانی، فرامرز  .۱۶۶

  بلژیک -کنشگر سیاسی و روزنامه نگار –صمد پوری، علی  .۱۶۷

  انگلستان –شاعر، مترجم و روزنامه نگار  –عبادی، عبدالطیف  .۱۶۸

 کانادا، اکویل –عضو هیئت مدیره سی.جی.اف.ای  –عبدالعلیان، مرتضی  .۱۶۹

  بریتانیا -فیزیولوژیست و فعال حقوق بشر  –عبدی، اصغر  .۱۷۰

  آمریکا، آتالنتا -استاد دانشگاه –سیاوش عبقری،  .۱۷۱

 آمریکا، آتالنتا –استاد دانشگاه  –عبقری، شهال  .۱۷۲

  ایتالیا –داروساز و حامی حقوق بشر  –عطار، محمود  .۱۷۳

 آمریکا -نویسنده و پژوهشگر سیاسی –علوی، رضا  .۱۷۴

  آلمان -پزشکی، مدیریت  –فاضل، نوید  .۱۷۵

 آمریکا –تحلیلگر سیاسی  –فانی یزدی، رضا  .۱۷۶

  استرالیا –فعال سیاسی  –فتاح، عباسعلی  .۱۷۷

  هلند –فعال سیاسی  –فدایی، بهروز  .۱۷۸

 هلند -فعال حقوق بشر –فراهانی؛ فرشته  .۱۷۹

  آمریکا -مجری تلویزیون –فرجی، حسین  .۱۸۰

  یرجینیاآمریکا، و –نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر  –فردوسیان، پیام  .۱۸۱

  آلمان، کلن -نویسنده، معلم و بازیگر تئاتر –فرشی، ابراهیم  .۱۸۲

 فرانسه، پاریس –شاعر و مترجم  –فرهودی، ویدا  .۱۸۳

 آلمان، فرانکفورت –هنرمند و فعال حقوق بشر  –فروهر، پرستو  .۱۸۴

 آلمان –مدیر سایت ایران ب ب ب  –فرهی، فرحناز  .۱۸۵

 بلژیک، بروکسل –حقوق بشر  فعال –فرید، سیامک  .۱۸۶

 آمریکا، میرلند –حامی حقوق بشر  –فوالدی، فیروزه فای  .۱۸۷

  انگلستان –مدیر سایت افشاء  –فهیمی، نیما  .۱۸۸

  فرانسه، پاریس –نویسنده  –قاسمی، رضا  .۱۸۹

  آلمان، کلن –روزنامه نگار آزاد و عکاس  –قاسمی ایمپرترو، اختر  .۱۹۰

 آمریکا –هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران  – قائمی، هادی .۱۹۱

  آمریکا، سن خوزه –استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار  –قدیری، خسرو  .۱۹۲

 آمریکا، نیوجرسی –استاد دانشگاه  –قریشی، رضا  .۱۹۳

  آلمان، بن –نگار پژوهشگر تاریخ و روزنامه –قهاری، کیواندخت  .۱۹۴

 کانادا، تورنتو –نویسنده و روزنامه نگار  –قهرمان، ساسان  .۱۹۵

 کانادا، تورنتو –شاعر و روزنامه نگار  –قهرمان، ساقی  .۱۹۶

  آلمان –کتابفروشی آیدا  –قیایی، عباس  .۱۹۷

 آلمان، بوخوم –پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی  –کاخساز، ناصر  .۱۹۸

  آلمان –فعال حقوق زنان  –کاظمی، منیره  .۱۹۹

  آلمان، فرانکفورت -بازیگر تئاتر و ترانه سرا –کامرانی، علی  .۲۰۰

  آمریکا، میشیگان –استاد دانشگاه  –کاویانی، مسعود  .۲۰۱

 آلمان –تحلیلگر سیاسی  –کرمی، ناصر  .۲۰۲

  هلند -تالشگر سیاسی  –کریمی، بهزاد  .۲۰۳

 مان، ویسبادنآل -نویسنده و بازیگر تئاتر –کسرایی، فرهنگ  .۲۰۴

  نروژ -زندانی سیاسی سابق و حامی حقوق بشر –کشاورز، مهران  .۲۰۵

 آمریکا، واشنگتن -شاعر –کلباسی، شیما  .۲۰۶
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 آلمان، مونستر –خواننده و آموزگار موسیقی  –کمالی، شقایق  .۲۰۷

 آمریکا، لوس آنجلس –مدیر انستیتوی تکنولوژی نوین  -کوثری، حمید  .۲۰۸

  اسپانیا –ژورنالیست  –کورازو، گابریال  .۲۰۹

  آمریکا، تگزاس –روزنامه نگار  –کوه گیالنی، پروین  .۲۱۰

  انگلستان –شاعر، نویسنده و پژوهشگر  –کویر، محمود  .۲۱۱

  آلمان، برلین -تهیه کننده فیلم  –کیارستمی، کیا  .۲۱۲

  سوئد، استکهلم –نویسنده و شاعر  –گالب دژ، هوشنگ  .۲۱۳

  آمریکا، سن دیه گو –وکیل و حقوقدان  –گلچین، علی  .۲۱۴

 آمریکا، ماساچوست –حامی حقوق بشر  –گیاهی، فاطمه  .۲۱۵

  آمریکا –روزنامه نگار  –گوهرزاد رضا  .۲۱۶

  سوئد –مترجم  –الله جینی، علی  .۲۱۷

  آمریکا، سیاتل –پزشک و حامی حقوق بشر  –لقاییان، شهریار  .۲۱۸

  هلند –فعال حقوق بشر  –، مهرداد لوایی .۲۱۹

 انگلستان، لندن –فعال حقوق زن و روزنامه نگار  –ماهباز، عفت  .۲۲۰

  هلند –فعال سیاسی  –مجلسی، داریوش  .۲۲۱

  سوئد –نویسنده و شاعر  –محب، رباب  .۲۲۲

  ریسپا –فعال حقوق بشر و دبیر اتحادیه انجمنهای ایرانی در فرانسه  –محتشم، یاشار  .۲۲۳

 برلین -عضو فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان –محجوبی، علی  .۲۲۴

  آلمان -حامی حقوق بشر  –محجوبی، ابراهیم  .۲۲۵

 آمریکا، نیویورک –استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر  –محمدی، مجید  .۲۲۶

  آلمان، برلین –نویسنده  –مختاری، سهراب  .۲۲۷

 آلمان –حامی حقوق بشر  پزشک و –مددی، شبنم  .۲۲۸

  آلمان، کلن –فعال حقوق بشر  –مراد، داریوش  .۲۲۹

 سوئد، گوتبورگ –شاعر و نویسنده  –مساعد، ژیال  .۲۳۰

  فرانسه، پاریس –پژوهشگر  –مسعودی، بنفشه  .۲۳۱

 فرانسه، پاریس –هنرپیشه و رقصنده  –مشکین قلم، شاهرخ  .۲۳۲

 کانادا، تورنتو –کانون کانادایی قربانیان شکنجه  –فعال حقوق بشر نویسنده و  –مصلی نژاد، عزت  .۲۳۳

 فنالند، هلسینکی –نویسنده و شاعر  –مظهر، وریا  .۲۳۴

  آلمان –نویسنده و فعال سیاسی  –معصومی، بهرام  .۲۳۵

  اسپانیا، بورگس –معلم  –معصومیان، نیما  .۲۳۶

  دانمارک، کپنهاگ –ئاتر نمایشنامه نویس و کارگردان ت –مقدس، مهران  .۲۳۷

  آلمان، برلین –فعال سیاسی  –مقصودنیا، منوچهر  .۲۳۸

 انگلستان، لندن –نوازنده، آهنگساز و استاد گیتار کالسیک  –ملکوتی، سیروس  .۲۳۹

  بوستون، آمریکا –فعال سیاسی  –مهر، بیژن  .۲۴۰

 کانادا، تورنتو –شاعر و روزنامه نگار  –مهیم، امیر  .۲۴۱

 کانادا، تورنتو –تحلیل گر اجتماعی  -میثاقی، مانو  .۲۴۲

  بلژیک، بروکسل –رئیس فدراسیون ایروپرس حقوق بشر  –میرستاری، انور  .۲۴۳

  کانادا، ونکوور –کارشناس فیزیک اتمی و استاد دانشگاه  –میرعمادی، بیژن  .۲۴۴

  ایتالیا –آرشیتکت و حامی حقوق بشر  –میرفخرایی، مهران  .۲۴۵

 آمریکا، شمال کالیفرنیا –سردبیر پیک خبری ایرانیان  –میرمبینی، حسین  .۲۴۶

  بلژیک -حامی حقوق بشر  –نجاتی، احمد  .۲۴۷

  کانادا –روزنامه نگار  –نخعی، شهباز  .۲۴۸

  آمریکا، شمال کالیفرنیا –فعال سیاسی و حقوق بشر  –نژاد، محسن  .۲۴۹

  هلند –مترجم و منتقد  –نظریان، آرسن  .۲۵۰
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 آمریکا، فلوریدا –نویسنده و پژوهشگر  –نقره کار، مسعود  .۲۵۱

  آلمان، برلین –فعال سیاسی  –نقیب زاده، فتحیه  .۲۵۲

  آلمان، برلین –فعال سیاسی  –نوذری، حمید  .۲۵۳

  آمریکا، شمال کالیفرنیا –نویسنده و کنشگر حقوق زنان  –نورمنش، شیرین دخت  .۲۵۴

  آلمان، برلین –نویسنده و روزنامه نگار  –ن نیرومند، بهم .۲۵۵

 آمریکا، کالیفرنیا –فعال حقوق بشر  –وحدتی، سهیال  .۲۵۶

 گراتس، اتریش –معمار وروزنامه نگار  -هاشمی زاده ایرج  .۲۵۷

 آمریکا -وکیل دادگستری  -هرندی فریده  .۲۵۸

 فرانسه –نقاش، عکاس و مجسمه ساز  –هالفورد، زهرا  .۲۵۹

 آمریکا، واشنگتن –آموزگار  –مایون پور شهره ه .۲۶۰

  فعال دانشجویی، آمریکا، واشنگتن -همایون پور کوروش  .۲۶۱

  هلند –مدیر سایت خواندنیها  –هنرمند، منوچهر  .۲۶۲

  آمریکا –نویسنده  –هوشمند، زهرا  .۲۶۳

  امهرست، آمریکا –استاد دانشگاه  –وحدت، کامران  .۲۶۴

  آمریکا –آهنگساز و استاد دانشگاه  –رخ یادگاری، شاه .۲۶۵

  سوئد، استکهلم –کارگردان تئاتر، تهیه کننده و مجری رادیو همبستگی  –یوسفی، ناصر  .۲۶۶

 دانمارک –فعال حقوق بشر  –یوسفی، هادی  .۲۶۷

که بخواهند  با سپاس از همراهی شما. بزودی یک وبسایت اختصاصی برای این بیانیه راه اندازی خواهد شد و کسانی

به امضا کنندگان بپیوندند، خواهند توانست نام خود را وارد کنند. از درج نامهایی که ناقص یا بدون اشاره به حرفه یا 

 .حیطه ی فعالیت و کشور محل اقامت درج شوند، معذوریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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