
 
  نامۀ سرگشاده گروهی از دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان،

  ،روزنامه نگاران و فعاالن ايرانی در سراسر جهان
  :جامعه بهايیبه 

  
  !ينيمما شرمگ

  !کافيستسکوت   سرکوب ويک و نيم قرن
  
  

  و به نام آزادی  انسان به نام نيکی و زيبايی، به نام
  

ما   بهاييان روا شده است، شما ، از آنچه طی  يک و نيم قرن گذشته در ايران، در حق انسان  ايرانیبه عنوان
  شرمگينيم

  
، زبان، يته تمايزی، بويژه از حيث نژاد، رنگ، جنسبی هيچگون"ما بر اين باوريم که هر ايرانی بايد بتواند 

اجتماعی، ثروت، والدت يا هر وضعيت "و همچنين منشاء قومی يا " دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر،
در منشور جهانی حقوق بشر بهره مند شود، اما بهاييان " ديگر از تمام حقوق  و همه آزادی های ذکر شده

تا به امروزبه خاطر باورهای دينی خود از بسياری از حقوق  ،ظهور آيين بهائيتايران از اولين روزهای 
  . انسانی محروم بوده اند

  
تن، تنها به  ان هزار،ابتدای شکل گيری آئين بابی و سپس بهائی در ايرانبنا به شواهد و مستندات تاريخی، از

تنها در نخستين دهه ميالد اين آيين،  .  اندبه قتل رسيدهب و خرافه  تيغ تعصبه باورهای دينی خود،اين دليل 
   .نزديک به بيست هزار تن از وابستگان آن در شهرهای مختلف ايران به قتل رسيدند

  
  ر آن دوران صدايی در مخالفت با اين کشتار بربرمنشانه ثبت نشده است و از اينکه دما شرمگينيم
وميت اين جنايت هولناک جسته و گريخته و نارسا بوده  تا به امروز نيز صداها  در محک از اينکهما شرمگينيم

  .است
 از اينکه عالوه بر سرکوب شديد نخستين دهه های حضور بهاييان، در صد سال گذشته نيز، اين ما شرمگينيم

گروه از هموطنان ما مورد حمله های ادواری قرار گرفته، منازل و محل کار آنها به آتش کشيده و تخريب شده 
  .و مال و ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفکری ايران در مقابل اين فاجعه خاموش مانده استو به جان 

  
قانونی به خود  از اينکه طی سی سال گذشته قتل بهاييان، تنها به جرم باورهای دينی شان شکل ما شرمگينيم

   به قتل رسيده اند و  بهايی بيش از دويست گرفته و
  .اند گروهی از روشنفکران فشار عليه بهاييان را تئوريزه کرده  از اينکهما شرمگينيم

  
 از سکوت خود در مقابل اينکه بسياری از سالمندان بهايی پس از ده ها سال خدمت به ايران، از ما شرمگينيم

  . دريافت حقوق بازنشستگی محروم هستند
 خود و صداقت در ی دينباورهای دليل  از خاموشی خود در مقابل اينکه هزاران جوان بهايی، بهما شرمگينيم
  . از امکان تحصيل در دانشگاه ها و مدارس آموزش عالی ايران محروم هستند،اتبيان اين اعتقاد
 از سکوت خود در مقابل اينکه کودکان بهايی به دليل باورهای دينی والدين خود، در مدارس و ما شرمگينيم

  . معابر مورد تحقير قرار می گيرند
 از خاموشی خود در مقابل اين واقعيت دردناک که در ميهن ما فشار و تحقير عليه بهاييان به ينيمما شرمگ

طور سيستماتيک اعمال می شود، تعدادی فقط به خاطر اين باور دينی در زندان به سر می برند و خانه ها و 
 اين گروه از هموطنان ما از محل کار آنها مورد حمله و تخريب قرارمی گيرد و گاه حتی آرامگاه های مردگان

  . تعرض به دور نمی ماند
 از سکوت خود در برابر سياهه طوالنی، اندوه بار و دهشتناِک حق کشی های نهادينه شده در ما شرمگينيم

قوانين کشور ما عليه بهاييان، و بی عدالتی ها و فشارهای دستگاه های رسمی و غيررسمی در مورد اين گروه 
  از هموطنان

  



 به دليل سکوت خود در برابر اين ما شرمگينيم به دليل اعمال جنايت ها و بی عدالتی ها و شرمگينيمما 
  . اعمال

  
ما امضا کنندگان اين نوشته، از شما بهاييان، بويژه از قربانيان جنايت ها عليه بهاييان ايران، پوزش می 

  . خواهيم
  .نمی کنيمما بيش از اين دربرابر بی عدالتی در مورد شما سکوت 

  . ما در راه رسيدن به حقوق انسانی تصريح شده در منشور جهانی حقوق بشر در کنار شما می ايستيم
  

  .باشد تا عشق و آگاهی را جايگزين نفرت و جهل کنيم
  

   ٢٠٠٩ سوم فوريه – ١٣٨٧پانزده بهمن 
  

  ) ٢٠٠٩سيزده فوريه (ليست جديد و کامل امضا ها 
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 ن کانادا، ادمونتو- مهندس شيمی و حامی حقوق بشر–سعادتی، منصور  .١٣٠
      انگلستان - پژوهشگر –سلطانی، انور  .١٣١
   ايران – روزنامه نگار و فعال حقوق بشر –سميع نژاد، مجتبی  .١٣٢
  آمريکا، کاليفرنيا - استاد دانشگاه–سهيمی، محمد  .١٣٣
     آمريکا  - استاد دانشگاه –سيحون، فريده  .١٣۴
    آمريکا- شاعر و نويسنده–سيمايی، بهروز  .١٣۵
   آلمان – پزشک –سينا، بيژن  .١٣۶



  کاليفرنيا  – فعال حقوق بشر –شب افروز، مسعود  .١٣٧
  آلمان  - فعال حقوق بشر–شفايی، منوچهر  .١٣٨
  دانمارک – فعال حقوق بشر –شفيعی، مينو  .١٣٩
   فرانسه، پاريس - نويسنده و پژوهشگر–شفيق، شهال  .١۴٠
  کانادا – فعال حقوق بشر –شمشيری، فريبرز  .١۴١
 رال  کانادا، مونت- روزنامه نگار–شميرانی، خسرو  .١۴٢
   آمريکا، بوستون  – استاد دانشگاه –اسفنديار -شهابی، هوشنگ .١۴٣
   سوئد، استکهلم- منتقد و پژوهشگر ادبی–شيدا، بهروز  .١۴۴
   هلند - فعال اجتماعی و عضو تحريريه جنسيت و جامعه–شيرازی، جهانگير  .١۴۵
      سوئد – فعال حقوق زنان –صحتی، پريسا  .١۴۶
  دانمارک - حامی حقوق بشر–صحی، سيامک  .١۴٧
  آلمان -  خواننده و روزنامه نگار–صخايی منوچهر  .١۴٨
     آلمان– نويسنده –صدر، حميد  .١۴٩
     فرانسه، پاريس  - ژورناليست–صدقی، مجيد  .١۵٠
  آلمان، کلن  – شاعر و فعال سياسی –صفايی، ی  .١۵١
   آمريکا  - مهندس شيمی و حامی حقوق بشر–صمدانی، فرامرز  .١۵٢
  بلژيک  - نگار کنشگر سياسی و روزنامه–صمد پوری، علی  .١۵٣
  انگلستان   – شاعر، مترجم و روزنامه نگار –عبادی، عبدالطيف  .١۵۴
   کانادا، اکويل –ای .اف.جی. عضو هيئت مديره سی–عبدالعليان، مرتضی  .١۵۵
   آمريکا، آتالنتا - استاد دانشگاه–عبقری، سياوش  .١۵۶
  آمريکا، آتالنتا– استاد دانشگاه –عبقری، شهال  .١۵٧
   ايتاليا –امی حقوق بشر  داروساز و ح–عطار، محمود  .١۵٨
    آمريکا  - نويسنده و پژوهشگر سياسی–علوی، رضا  .١۵٩
   آمريکا– تحليلگر سياسی –فانی يزدی، رضا  .١۶٠
            استراليا– فعال سياسی –فتاح، عباسعلی  .١۶١
     هلند   – فعال سياسی –فدايی، بهروز  .١۶٢
  هلند - فعال حقوق بشر–فراهانی؛ فرشته  .١۶٣
  آمريکا، ويرجينيا   –سنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر  نوي–فردوسيان، پيام  .١۶۴
  آلمان، کلن - نويسنده، معلم و بازيگر تئاتر–فرشی، ابراهيم  .١۶۵
  فرانسه، پاريس– شاعر و مترجم –فرهودی، ويدا  .١۶۶
  آلمان، فرانکفورت– هنرمند و فعال حقوق بشر –فروهر، پرستو  .١۶٧
   انگلستان – مدير سايت افشاء –فهيمی، نيما  .١۶٨
  بروکسلبلژيك  - حقوق بشر فعال  د سيامكفري .١۶٩
  فرانسه، پاريس   – نويسنده –قاسمی، رضا  .١٧٠
        آلمان، کلن– روزنامه نگار آزاد و عکاس –  قاسمی ايمپرترو، اختر .١٧١
   آمريکا– هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران –قائمی، هادی  .١٧٢
  آمريکا، سن خوزه  –ياسی و روزنامه نگار  استاد دانشگاه،  تحليلگر س–قديری، خسرو  .١٧٣
  آمريکا، نيوجرسی  – استاد دانشگاه –قريشی، رضا  .١٧۴
  بن- آلمان –،  صدای آلمان نگار تاريخ و روزنامه کيواندخت، پژوهشگر قهاری .١٧۵
   کانادا، تورنتو– نويسنده و روزنامه نگار –قهرمان، ساسان  .١٧۶
 ا، تورنتو کاناد– شاعر و روزنامه نگار –قهرمان، ساقی  .١٧٧
   آلمان – کتابفروشی آيدا –قيايی، عباس  .١٧٨
   آلمان، بوخوم– پژوهشگر و تحليلگر سياسی –کاخساز، ناصر  .١٧٩
     آلمان  – فعال حقوق زنان –کاظمی، منيره  .١٨٠
  آمريکا، ميشيگان  – استاد دانشگاه –کاويانی، مسعود  .١٨١
   هلند –ی  تالشگر سياس–کريمی بهزاد  .١٨٢
  آلمان –ی  تحليلگر سياس–کرمی، ناصر  .١٨٣
   آلمان، ويسبادن- نويسنده و بازيگر تئاتر–کسرايی، فرهنگ  .١٨۴
  نروژ  - فعال حقوق بشر–کشاورز، مهران  .١٨۵
  آمريکا، واشنگتن- شاعر–کلباسی، شيما  .١٨۶



   آلمان، مونستر  – خواننده و آموزگار موسيقی –کمالی، شقايق  .١٨٧
  جلس آمريکا، لوس آن– مدير انستيتوی تکنولوژی نوين –کوثری حميد  .١٨٨
   آمريکا تگزاس -  مدير هفته نامه شهروند- کوه گيالنی پروين .١٨٩
   انگلستان – شاعر، نويسنده و پژوهشگر –کوير، محمود  .١٩٠
    آلمان، برلين   -  تهيه کننده فيلم –کيارستمی، کيا  .١٩١
  سوئد، استکهلم  – نويسنده و شاعر –گالب دژ، هوشنگ  .١٩٢
 يه گو  آمريکا، سن د– وکيل و حقوقدان –گلچين، علی  .١٩٣
  آمريکا، ماساچوست – حامی حقوق بشر –گياهی، فاطمه  .١٩۴
   آمريکا – روزنامه نگار –گوهرزاد رضا  .١٩۵
    سوئد   – مترجم –الله جينی، علی  .١٩۶
  آمريکا، سياتل – پزشک و حامی حقوق بشر –لقاييان، شهريار  .١٩٧
   هلند– فعال حقوق بشر –لوايی، مهرداد  .١٩٨
   انگلستان، لندن –مه نگار  فعال حقوق زن و روزنا–ماهباز، عفت  .١٩٩
   هلند  – فعال سياسی –مجلسی، داريوش  .٢٠٠
    سوئد– نويسنده و شاعر –محب، رباب  .٢٠١
  پاريس – فعال حقوق بشر و دبير اتحاديه انجمنهای ايرانی در فرانسه –محتشم، ياشار  .٢٠٢
   آلمان کلن–  فعال سياسی– محجوبی، ابراهيم .٢٠٣
   برلين   -ر پارلمان آلمان عضو فراکسيون حزب سبزها د–محجوبی، علی  .٢٠۴
  آمريکا، نيويورک – استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر –محمدی، مجيد  .٢٠۵
  آلمان  – پزشک و حامی حقوق بشر –مددی، شبنم  .٢٠۶
  سهراب، نويسنده، برلين، آلمان مختاری .٢٠٧
   سوئد، گوتبورگ– شاعر و نويسنده –مساعد، ژيال  .٢٠٨
 س  فرانسه، پاري– پژوهشگر –مسعودی، بنفشه  .٢٠٩
   فرانسه، پاريس– هنرپيشه و رقصنده –مشکين قلم، شاهرخ  .٢١٠
 – کانون کانادايی قربانيان شکنجه – نويسنده و فعال حقوق بشر –مصلی نژاد، عزت  .٢١١

  کانادا، تورنتو
  آلمان – نويسنده و فعال سياسی –معصومی، بهرام  .٢١٢
  اسپانيا، بورگس  – معلم –معصوميان، نيما  .٢١٣
  دانمارک، کپنهاگ –نويس و کارگردان تئاتر  نمايشنامه –مقدس، مهران  .٢١۴
  آلمان، برلين  – فعال سياسی –مقصودنيا، منوچهر  .٢١۵
   انگلستان، لندن– نوازنده، آهنگساز و استاد گيتار کالسيک –ملکوتی، سيروس  .٢١۶
  بوستون، آمريکا – فعال سياسی –مهر، بيژن  .٢١٧
   کانادا، تورنتو – شاعر و روزنامه نگار –مهيم، امير  .٢١٨
   کانادا، تورنتو–گر اجتماعی   تحليل -  مانوقیميثا .٢١٩
  بلژيک، بروکسل  – رئيس فدراسيون ايروپرس حقوق بشر –ميرستاری، انور  .٢٢٠
  کانادا، ونکوور – کارشناس فيزيک اتمی و استاد دانشگاه –ميرعمادی، بيژن  .٢٢١
  ايتاليا  – آرشيتکت و حامی حقوق بشر –ميرفخرايی، مهران  .٢٢٢
  آمريکا، شمال کاليفرنيا  –بير پيک خبری ايرانيان  سرد–ميرمبينی، حسين  .٢٢٣
  کانادا – روزنامه نگار –نخعی، شهباز  .٢٢۴
  آمريکا، شمال کاليفرنيا  – فعال سياسی و حقوق بشر –نژاد، محسن  .٢٢۵
  هلند– مترجم و منتقد –نظريان، آرسن  .٢٢۶
   آمريکا، فلوريدا – نويسنده و پژوهشگر –نقره کار، مسعود  .٢٢٧
  آلمان، برلين - فعال سياسی –نقيب زاده فتحيه  .٢٢٨
  آلمان، برلين  – فعال سياسی –نوذری، حميد  .٢٢٩
   آمريکا، شمال کاليفرنيا – نويسنده و کنشگر حقوق زنان –نورمنش، شيرين دخت  .٢٣٠
  آلمان، برلين  – نويسنده و روزنامه نگار –نيرومند، بهمن  .٢٣١
  آمريکا، کاليفرنيا – فعال حقوق بشر –وحدتی، سهيال  .٢٣٢
   فرانسه  – نقاش، عکاس و مجسمه ساز –د، زهرا هالفور .٢٣٣
   گراتس، اتريش– معمار وروزنامه نگار -هاشمی زاده ايرج  .٢٣۴
   آمريکا- وکيل دادگستری -هرندی فريده  .٢٣۵



  آمريکا، واشنيگتن– آموزگار –ره همايون پور شه .٢٣۶
   آمريکا، واشنيگتن فعال دانشجويی،-کوروش  همايون پور .٢٣٧
  هلند – خواندنيها  مدير سايت–هنرمند، منوچهر  .٢٣٨
   آمريکا، اوستن  – نويسنده –هوشمند، زهرا  .٢٣٩
  امهرست، آمريکا   – استاد دانشگاه –وحدت، کامران  .٢۴٠
  – آهنگساز و استاد دانشگاه –يادگاری، شاهرخ  .٢۴١
   سوئد، استکهلم   – کارگردان تئاتر، تهيه کننده و مجری راديو همبستگی –يوسفی، ناصر  .٢۴٢
  دانمارک  –ق بشر  فعال حقو–يوسفی، هادی  .٢۴٣

 
  
  




