
  
  ٢ليست شماره

  فراخوان
 -نادا کا-  اجتماعی ايرانيان ساکن اروپا–ی فرهنگی کارزار اعتراضی نهاد ها

   ايران-  ترکيه– استراليا –آمريکا 
  . به نجاتشان برآييماست،زان زن، دانش جويان زندانی درخطرجان فعاالن کارگری و مبار

   
  

  !به جهانيان 
   ، استر خطر و جانش دمحمود صالحی همچنان درزندان

  !ربودند را دربرابرچشمان مردم لونامنصور اس
  !تمامی زندانيان سياسی اقدامی متحدانه نماييمبه دفاع ازجان و نجات 

  
 با وضعيت اسفبار جسمی همچنان محمود صالحیاعضاء خانواده هِا و فعاالن کارگری ايران، برپايه گزارشات موثق 

  . روز زندان بودن ايشان در سنندج استمين ١٠٠ ) تير٢٧( ژوئيه ١٨نبه درزندان سنندج بسرمی برد و روز چهارش
انظارعمومی ربودند و با خود به نقطه نامعلومی منصوراسانلو را دربرابر ) ٨۶تير١٩ (٢٠٠٧   ژوئيه١٠شنبه سه روز
ديداری با او لو درزندان اوين بسرمی برد ولی هيچ مالقات و اسانکه منصورهمسرش اطالع داد  دوروزبعد،. بردند

  ... اين خود نگرانی بيشتری را برمی انگيزد و نداشته اند و
ارگررا به محمود صالحی و يارانش محسن حکيمی، عبدی و برهان ديوعوامل رژيم اسالمی ايران پيشتر

. به سنندج کشاندنديگربارمحمود صالحی را ربودند وازسقزدراين دورنيز، دزندان محکوم نمودند و
زبان . همان کردند که همگان اطالع داريدبا منصوراسانلو نيز. ت اسفباراستيشان بغايوضعيت جسمی ا

اعتراضات وسيع جهانی  درپی .و به زندان افکندند را دستگير  او ازآن پس بريدند،اين فعال کارگری را
ن تومانی  ميليو٢٠٠با وثيقه حومه، منصور اسانلو ارگران اتوبوسرانی تهران وک فعاالن اتحاديه ای و و

  !آورندتا زير شکنجه و فشاربه زانوامروزهم او را می ربايند . آزاد شد
ه  زنان، دانشجويان، محاکم، فعاالن کارگریايران روزی نيست که ما با موج وسيع دستگيریدر  

يلی سنگسار، تعطشکنجه، صدوراحکام اعدام و  وزيرزندان آنان به نکشاندمعلمان، فشاربر اقليتهای ملی و
  و کشاندن آنان به شوهای تلويزيونیان، شکستن مقاومت و اراده زنداني فيلتر گزاری سايت هابوعات،مط

گرانی، با دست  ازفقروجان آمدهه مردم ببعد ازاعالم سهميه بندی بنزين،  و پيشهفتهطی . روبرونباشيم
 تير١٨روز .هم روبرو شدندتل ق  و مواردی از سرآوب و بازداشت بازدن به اعتراضات خيابانی

رئيس هئيت لونمنصوراساتير١٩روز و  روانه ساختند گاه اوينشكنجهه دستگيروب ،محاصره دانشجويان را



امروز جان محمود صالحی اين فعال جنبش ربودند و خيابان دزدانه را ازرآت واحد ش سنديكايمديره
   .کارگری، درمعرض خطر مرگ قراردارد

، اقدامات خواست های اعالم شده ا دعوت می نماييم تا ضمن حمايت از همگان ر،ما امضاء کننده گان اين اقدام جمعی
 و آزادی زنان و دانشجويان دستگير شده را به هرطريق ممکن و لوناسامنصورمحمود صالحی و اعتراضی برای رهائی 

   .ا سازمان دهيمدامات سراسری راق"  مشترکا،موثر، در محل کار و زيست خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی
را می خوانيم که با بهره گيری از ارتباطات بين المللی، اين اقدام ما همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را ف

مترقی، نهادها، رسانه ها، عمومی  جهانی پژواک داده وحمايت افکارپهنهمشترک را بطورموثر در 
ت جان محمود صالحی های مترقی درسطح جهان را برای نجا ، سازمانها وشخصيتاحزاب

وتمامی زندانيان )  کارگران– اقليتهای ملی – دانشجويان-زنان(ومنصوراسانلو، کليه فعاالن دستگيرشده 
   .ی نمايندسياسی را پی گير

  : ما خواهان 
دستگيرشدگان  و لو نمنصوراسا محمود صالحی و، بی قيد و شرط  و آزادی فوری*) 
 ملی  زندانی و همه زندانيان ، اقليت هایفعا لين زنان،  دانشگاه اميرکبير٨۶ تير١٨ ثحواد

  .می باشيم )*١(سياسی وعقيدتی دستگير شده
  

داشتن تشکل مستقل کارگری  از جمله حق سياسی، حق تشکل،شرط و های بی قيد آزادی*) 
 خواست برای عموم مردم اين خود را جانبدار بوده و مسلم عموم مردم ايرانحقبه عنوان 

.ی دانيمايران م سراسرکارگران و   
 
.و قانون قصاص، تحت هربهانه و به هرشکلی لغو مجازات ضدانسانی اعدام، سنگسار*)    
 

از صليب سرخ جهانی، خواهان اعزام يک تيم پرشکی، جهت بازرسی وضعيت جان *) 
.هستيم وديگر زندانيان سياسی محمود صالحی فعال شناخته شده سنديکای خبازان سقز   

 
 دربرابر افکار ٨۶تير١٩ن دستگيری غير قانونی منصور اسانلوومحاکمه آدم ربايان عاملي*) 

  . عمومی ايران وجهان خواست ما می باشد
  

 زندانی بودن ) ٢٠٠٧ژوئيه١٨چهارشنبه (ما همچنين پشتيبانی خود را درصدمين روز 
عتصاب غذای که به ا " کميته دفاع ازمحمود صا لحی" الن محمود صا لحی، با حمايت از فعا

  .سمبليک دست زده اند، اعالم می کنيم
  

   : شخصيت ها وفعاالن سياسی و اجتماعی امضاء کننده گان 
  



  - اسماعيل رزازی     - اکبر زرگر  – اصغر ايزدی     -امير اصغری نيا     -فرخنده آشنا     - امجد   آرش -آرش کمانگر   
 ابراهيم -   بينا داراب زند- حميد آذر-نگار آزا د احمد زاهدی لنگرودی ، روزنامه -  پريسا امجدی - احمد پوری

رداد -آوخ  ير مه ری -  اردش ير نظ ان   – اردش ک دهق ر ت راهيم زاده –اکب اقر اب ی – ب روين ابراهيم ا  - پ  وري
و      - احمد نوين    -بامداد ر نيل اد ارژنگ    - امي ر ستاری        – بامش ور مي اب           -ان ا بن ونس پارس ر ي راد     - دکت ر گلم  دکت

دری       - حسام فيروزی     دکتر –مرادی   رج حي ر جواهری لنگرودی        - اي ادی جواهری لنگرودی       - امي ز  - ه  پروي
واهری  ام -ج تگار - حسن حس ژن رس انی  - بي روز فراه انی - به دی الهيج روز امي هاب - آزرم  نعمت - به  ش

دنی     – روبن مارکاريان    -سيامک جهانبخش    -هديه ترابی    –  سعيد افشار     - برهان د    –مسيح م ژده    حمي رضا   -م
رگس کرمانشاهی    - لنگرودی    رفعت    -  نسرين احمدی     -  محمد رضا شالگونی     - رضا مرزبان    -سپيدرودی    - ن

ا ثابت       -حسين قاضی     -مريم اسکويی  –ی  اسکوي جواد   - اميد صالحی    - نجف روحی    -کاوه پوالدی    ی   -  فريب  عل
دا سهرابيان      –سيران مراديان    -پيچگاه     ر      - فري ی اکب الگو عل الگونی     -ی  نش الگونی   - مزدک ش  آزاده - شهره ش

ال      -شالگونی   دی شيشوانی      - هوشنگ ديناروند داني اس مظاهری    -ي د   عل  - عب ا قاشالق   -ی دينارون  آزاده – زوي
ی    -شيجانی   صفر کاوه    -شادی امين    – شهاب شکوهی    -شکوهی     ل غزل ری    - خلي ری      - شهال عبق  – سياوش عبق

ان -فرامرز ياسمی  د فالحي ادی جواد قاسم آ  – خال رز مصباحی –ب د خاکی  – فريب دی  - حام د تمجي رخ  -مجي  ف
اری   -عسکر شيرين بالغی     – فيروز آذری    – قهرمانی انی      – اردشير نصراهللا بيگی        - محسن بختي رام رحم  - به

ان       -ی  حصارکوحيد اصغری    -عصمت طا لبی     -رضا طالبی    - فرامرزدادور -فرامرز پويا    ادی اميني  - محمد ه
 - حميد عطايی  - عطا مرادی - محمد علی اوحدی - سعيد اوحدی -داوود نواييان  -محسن مبينی   –اد بهشتی   فره

ور        -  پروانه رياحی     - مومن   عباس - صمد نويد  ه حسين پ رادی      - الل ه  - شيرين م د موسوی   -ی موسو  خليف  حمي
دالی      -شمت محسنی    ح  - نگار محسنی    -  پروين محسنی    –  کريم بهجت پور   - علی فياض    - پور اصل  ی اعت  - عل

ان   -گلنار روحی     ر - سروژ قازاري رادران  ه مني وچ   - ب ی بل ی جالينوسی   - پت نده  - عل ور   رخش  مسعود  - حسين پ
ی   - بدری صفوی  -صادق افروز –نويد مومن زاده  - مرضيه مومن زاده     - حسين نقی پور     -صديقی   ر اغراق  اکب

ارا آزاد - غر - س و اص می  - جيل ه قاس رادی   - پروان يرين م اد  -ش اور اعتم ی  - ي عله ايران وان  - ش   - ناصر اخ
ا  –همايون راهنما  – سياوش ميرزاده -نادر ساده  – تراب ثالث -ياسمين ميظر   د راهنم ا     - محم يس دان  -رضا رئ

احی   -بهرنگ رياحی     - عيدی نعمتی    - رامين ميرزايی  – فريد پرتوی    –علی رئيس دانا     ی ري ی تق  -لنگرودی   نق
احی لنگرودی     – سيما رياحی لنگرودی     – نيکوال رياحی    -  لنگرودی رياحی احی لنگرودی        - زهره ري ه ري   - طيب

اهچی   – جواد عرفانيان - جواد نجابت - پدرام قهرمانی -تقی روزبه  -نقی جوينده  –پروين شکوهی    –کاميار گي
 حميد  - نوشين شاهرخی    -نشاهی  مسعود کرما  -پيروز زورچنگ    – پيران آزاد     - حسين جواد زاده   -رضا نجابت   

راهيم زاده       -ويدا هوشيار    - شکور فالح  –قاسمی  پور ر اب راهيم زاده       – جعف دی    عل  -شکوفه اب ه   –ی دماون پروان
اد مهر        - خسرو آهنگر    -حجت کسراييان    -سلطانی   ور        - نصراهللا ش دايت سلطانی پ ر       - ه ادی فهيمی ف د ح -ه  مي
ايه سعيدی سيرجانی    – احمد اسکندانی –من امينی  به– محسن کيا    - پروين رياحی    -رياحی   وچهر گلشن   – س  من

الی – اظم کم اتحی – ک ن ف ورن – بهم روز س ور – به فا پ يد ص دی – جمش د حمي ن  - حمي وچر رادي ل  -من  جلي
ری     - محمد خيری    -زنجانی   دالقادر    - رضا خي وچ  عب ا     - بل ی نظری   -  مهدی کي  کوکب  - مسعود نظری   - مجتب
ر جواد جوادی      - ويدا صالحی    - سيد حسين تهامی     - غالم آل بويه     - رضا جعفری    -ساز    رضا چيت  -نظری    دکت

دينی     -ی  عابدين علی   - مريم البرزی    - اردالن کريمی    -علی فکری    - نسرين آزاد    - ود حشمت      - حسين عاب  - محم
ون  ژاد  -يوسف آبخ ار ن د معم فی -) بهرنگ( محم ديقه يوس وش - ص دی داري ر- ارجمن د مظف ين -ی  مجي  حس

ی مير   - نيسکيلی   حميال - حسن جعفری    -شيوا بهار    -محمد آزاد گر   – مظفری ريم   -حسينی    عل ده      ک  - خوش عقي
ور   – عادل مرادی –از بيات نه ش–سعيد شجاعی  –حسين سعدی   راد پ انی   -حسين توسلی    - مهدی م ی فرق  - عل

ی        -ی  گيالن  نصير    -سيامک انصاری     ل آوا ي ی      – گي دون گيالن وداغی     م - فري وانگر      -رتضی ب د   - رضا ت  محم
ين  -نصرتی غر اص -رضا باقری    ديمی    - سعيد تقويی  احمد نيک ب ه زاده   -عليرضا ن يبانی  - رضا عالم  - آذر ش

د حسيبی      -مسعود فتحی      –  بيژن فتحی      - اميد حبيب نيا     - حسين مير کريمی     سيد -محمد شيبانی     پريچهر   -محم
)  وکيل دادگستری ( باشی ح منيژه -سياووش کوهرنگ  - هادی آبکناری - سامان حسيبی - علی حسينی -حسيبی 

يم     -گلی روحی    – ی اف   -زاده   مينا رح اج       -شار  گل د توم انی      - احم انی    سيامک  - ناصر زم انی     - زم اس زم  - عب
  بهروز رضايی  -نوش همتی   آذر -  محمد تجلی جو    توفيقيان محسن   - نکيسا باقريان    - ناهيد نصرت    -اکبر زمانی   



الی     - ال حسن      - حسين کم المکار      - زاده جم يال مسافر   – شاهپور س اوه محمدی       -م  عمر   –شورش محمدی      –ک
ل    – چنور محمدی    –محمدی   ال محمدی      – مانوي ار      –جم الکی      – يوسف زرک وچهر س تار فتحی   – من  ستار  – س
وری  – رضا نصيری –آونگ  ه ن رو خواج جاعی –خس ره ش ت – زه را حقيق می  – ميت ين –فرهنگ قاس  حس

ری     –احمد مزارعی    – شاهين انزلی    – احمد نجاتی    -سهيال شقفی  – فرزاد جاسمی    –افساحی    بهمن   –طالب حري
د     –شفيق   اکی    – کامران الون ليمانپور   –مرتضی پ ی   – قاسم س وچهر شهابی   –عليزاده ناصر  – نيکی ايران  – من

والدی      –يوسف مجاب      – آرش آهنگری قشقايی     –گيتی عدالتی    روزه ف ی دروازه غاری       –في د حسين     –عل محم
رداد    – آرش سليم – پريش پاکيان – احمد باطبی –فريدون رمضانی    – جهانگير ارشيد    –سبحانی   ی ف ر عل  – دکت

ريم عظيمی     –محمد زاهدی     – جعفر حسين زاده     – علی صمد    –ربيع نيکو    –ناصر فرداد     – سودابه اردوان   -م
ارپور       - جالل سعيدی      – ساسان دانش      –ی  سيامک انصار   –سيامک عبدی    –شهره شجاعی    ر غف ال   – جعف  کم

ری      –زيبا خوشدل     –سيامک عبدی    -حسين باقر زاده   –ارس   ام ب يوا ک ا نيکو    – ش اری   –ره اف عم  رضا  – من
 حسام  – بيژن کريمی    – کوروش چاووشی    – مجيد دليران    –اسد گلچينی    – منوچهر شفيعی روزنامه نگار      – آزاد

زاد کريم–منتظری  المی  –ی  به ی س انی –گيت را عرف ره فهيمی– زه ی زاده  - ف درت قل ان –ق  – آرسين نظري
ور    – شهره رحيمی   – خسرو رحيمی     – داود رحيمی     – داريوش مجلسی      –حسين ملکی     ان پ اس آهو   –آري  عب

مسعود شريفی    –د زاده   ونجم الدين محم   – مهين ارجمند    – شيوا مقدم    –آرش مهدوی    –سياوش محمودی    –چشم  
ابی     –) ترکيه(منصور خالدی    –سافی  .  م   –مرجان افتخاری    –بهزاد پيله ور     –   - حسين عارفی      – معصومه طن

ور     –امير عابدی    اد پ د مشعوف      - علی ش ژاد      – احم اک ن ودی      – بهروز ناصری      - عليرضا پ ال محم را   –کم  ميت
ور     – مريم اشرفی    –ميترا راوند    –ايرانی   ی   – رسول حسن پ راهيم دي   –آراز فن ر   -ن خواه اب ی ف  - ناصر غفران

محمود اشرفی   – خالد اصفی  –کامران دباغيان    - نصرت تيمور زاده   – محسن شيخی    – )آوی هنگ (ستار فاتحی   
مينا  -  هدايت سلطان زاده     – حسين انور    – ناهيد ناظمی     - ليال خالندی    –محمود شوشتری    – صديق اسماعيلی    –

ن  يما شکوهی –شهريارمحمدی  –زري روغ ق– س ی -ادرجو ف ام نجيب دی – فرانک شريفی – اله رزاد محم  – ف
ی  ايون رحمت دی –کت هيال محم ی – س ان بزرگ دی – مژگ ينا محم ری– س رين بيگل اری - نس هيال به ين – س  مه

ری نايی-بيگل اه روش دی - پگ ا محم ودی  – پوي د محم ين زاده –محم ليمان ام اهمرادی  -س زه ش مصطفی  –عزي
   -مستوفی 

  دامضاء ها ادامه دار
  

  : امضاء کنندگان نهاد های فرهنگی و اجتماعی 
  

   پاريس - از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران دفاع انجمن -١   
   انگلستان - مردم ايراندموکراتيک کمپين دفاع از مبارزات -٢    
  ) سوئد( گوتنبرگ - کانون دفاع از آزادی بيان -٣    
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ران و سازمان های حقوق           ردم اي در اين زمينه قصد داريم آخرين وضعيت تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی را به اطالع م
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 سال 5  فعال عرب اهواز جابری  جواد 91
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 ASMEK) ( آذربايجان ليست کميته دفاع از زندانيان سياسی

 حکم محل نگهداری اتهام نام خانوادگی نام شماره
   زندان اوين٢٠٩بند حرکت ملی آذربايجان متين پور  سعيد 1
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