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 راني سرکوب و اختناق در ادي موج جدهيبرعل
 !انسان های آزاده جهان! مردم مبارز ايران

ه   نمايش عظيم قدرت مردمی بود     در روزهای اخير  شهرهای ايران   اکثرليونی مردم در    يتظاهرات م  دادگری، عوامفريبی و سرکوب        ک  بي

 نيروهای امنيتی و اسالمیجمهوری  نظامدموکراتيک حاکميت ضد خشونت  اعمال   چالشی که با  . مداوم اين رژيم را به چالش می طلبيدند       

ا ناپديدشدن              . تاکنون، آمار دهها کشته و صدها زخمی قطعی است        .  شده است  اش پاسخ داده   ا حاکی از دستگيری ي ه م گزارشات رسيده ب

م جمهوری اسالمی     نفر  هزاران الين و معترضين رژي ان  . باشد   می از فع ن مي ا    ، در اي شگاه ه اه های دان ين   ازخوابگ ه   اول دفهای حمل  ه

شماری از  دستگيری  دهها تن و  زخمی شدن    گررژيم بودند که منجربه کشته و      نيروهای سرکوب  داد بي شجويان  تع د دان موج وسيع   .  گردي

داد ی ديگر                     د شدن تع شجويان  و ناپدي ه نگاران و دان ان، روزنام ه جوان ه خان ه     ترس ،دستگيريهای شبانه و خانه ب الهای ده  و هراس س

عالوه بر زندانهای شناخته شده همچون در سراسر کشور    انبوه بازداشت شدگان     .آوری ميکند را برای ما ياد   ) هه هشتاد ميالدی  د (شصت

  . مراکز بسيج و مکان های نامعلوم نگه داشته می شوند، در پادگان ها،...اوين، گوهردشت و

ی   که نشان می د اسناد غيرقابل انکاری هستند   و فيلم های ارسال شده،     ، تصاوير گزارشها ،با وجود سانسور شديد    ا، ب هند ابعاد شکنجه ه

تم،   .  جمهوری اسالمی رسيده است در ابعادی غيرقابل تصور  اوت شکنجه گران به     سرحمی و ق   ت فرسای  شکنجه های طاق   ضرب و ش

  . کرده است سنگين تر از پيش ، پرونده رژيم جمهوری اسالمی را در نقض آشکار حقوق بشر و روحیجسمی

م   روش ده رژي ناخته ش رایش ادب ردم    ايج ان م راس در مي د،ه کنجه م شی ش دانياناوم و فرساي رای زن ری " ب راف گي ان و " اعت از آن

ير  روزی ز –به طور شبانه    زندانيان   . ميشود ديده  گسترده ی از جمله جنايت هايی است که اين روزها در ابعاد          ،زيونیيمصاحبه های تلو  

ن                       شان را در اي ا و آرمان دگی، ارزش ه ل و اراده اشان زن ا   "شکنجه قرار دارند تا در هم شکسته شوند و برخالف مي ری ه راف گي " اعت

ه   شده  وادار ساختن زندانی به اعترافهای ديکته  ما از هم اکنون اعالم می کنيم که       .نفی کنند  هيچ اعتباری ندارد و تنها سند محکمی برعلي

  . اسالمی است که فرد مصاحبه شونده را تحت فشارها و شکنجه های سخت قرار داده استرژيم جمهوری

ری و روشن شدن وضعيت و سرنوشت                            ستگيرهای د  خانواده رای پيگي شدگان در بی خبری از فرزندان و وابستگان خود هيچ منبعی ب

د    ده     . عزيزان خود ندارن ن              خبرهای نگران کنن دانيان و دف ر کشتن زن ی ب انواده         ای مبتن ی خ ا نگران ه اجساد آنه ا و جو ترس و      مخفيان ه

ا تجمع های مکرر،            .هراس را در سطح جامعه گسترده است       شان ب افتن فرزندان رای ي ر ب ا دستگيری    تالش مادران دستگيرشدگان اخي ب

انی   . روبرو می شودخانواده های معترض از سوی رژيم        ی در دستور     و قتل های خياب ايی در لحظات فعل ا آدم رب ی    ک ر نيروهای امنيت

ه       بیآنان   .های سيستماتيک  و گسترده، پيش روی ما قرار دارد          رژيم قرار دارد و خطر آغاز اعدام       ا برنام ه   ،رحمانه، سيستماتيک و ب  ب

ه                  اپوزيسيون فعال و پيگير در ايران مشغولند       سرکوب د ب  ، روندی که بدون اعتراضات وسيع در سطح ايران و جهان، هر لحظه می توان

    . کشتاری وسيع از سوی رژيم تبديل شود

ه   ز ام تعدادی ا  دان  ،ضاکنندگان اين بياني ه         يان زن ه شصت          سياسی ای هستند ک الهای ده دان و شکنجه را در س يالدی  (زن ه  ) هشتاد م تجرب

د رده ان دربردگان. ک ان جان ب سياری از آن اه  وب الهای  اندش شتارهای س ستند ١٣٦٧ و ١٣٦٠ک ين .ه ل يق ين دلي ه هم د ب ه دارن ه دامن  ک

  . بسی فراتر از گزارشات انتشار يافته در سطح افکار عمومی استکنجه و کشتار رژيم  ش،سرکوب

ران          ، وسفوری خواستار اقدامما  ه به اين دالئلبا توج  اه های اي دانها و شکنجه گ ه وضعيت موجود در زن ه برعلي ه جانب .  هستيم يع و هم

  .  ايرانيان خارج کشور بازتابی شايسته با وضعيت حساس کنونی يابد در ميان لی و نيز سطح بين الملاميد که اين اقدامات در

ه  ميخواهيم از اين نهادها  ،عليه بشريت بردر مورد تکرارجنايتی ديگر    و صليب سرخ جهانی      سازمان عفو بين الملل   ضمن هشداربه   ما   ک

تفاز  اتی اس ای خود جهت بازداشتن از تکرارچنين جناي امی اهرمه وده وتم ه  اده نم وری از کلي م جمه ی رژي ی و غيرعلن دانهای علن زن

  .اقدام ممکن دريغ نورزند و برای نجات جان زندانيان از هراسالمی بازديد به عمل آورند

   .ما خواهان آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و ممنوعيت هر نوع شکنجه در زندانها هستيم -

  . شرط مجازات اعدام در ايران هستيمما خواهان لغو بدون قيد و -



  !خواه مردم آزادی

  .بيائيد با تمام امکانات خود برای آزادی زندانيان سياسی بکوشيم

دانيان  ا زن م جمسياسی م ابق رژي ام  س شورمان و آزادی تم ردم ک ه م ارزات آزاديخواهان ت از مب رای حماي وری اسالمی ب دانيان ه ی زن

ژه دستگير ه وي دسياسی ب وادش رگان ح شتارسراسری ديگری   ث اخي وگيری از ک رای جل ای زدر روو ب والی  ٢٥ و ٢٤ه رليندر ج  ب

)Brandenburger Tor(شر و آزاديخواهان    عالين سياسی، به اعتصاب غذا ميزنيم و از همه ف دست سازمانها، نهادها، مدافعين حقوق ب

  . نمايندايفاگرسهمی کوچک درجلوگيری از کشتاری ديميخواهيم با شرکت در اين اعتصاب 

ه           ١١ ساعت    جوالی، ٢۴  نخست اعتصاب غذا،   در روز  ا ب د ت  زندانيان سياسی سابق از تمامی رسانه ها و خبرگزاری ها دعوت می کنن

  . گزارشات و شهادت های عينی آنان درباره وضع زندانهای ايران گوش فرا دهند

  : ر ارسال کنندشرکت کنندگان در اعتصاب می توانند امضاء خود را به نشانی زي
com.yahoo@yeshtvpu    

  :حمايت کنندگان از اعتصاب می توانند امضاء خود را به نشانی زير ارسال کنند

com.yahoo@yeshtvpu   

  ... امضاء ها ادامه دارد

   :...)، هلندسوئداز کشورهای آلمان، دانمارک، سوئيس، آمريکای شمالی، نروژ،  (عتصابشرکت کنندگان در ا

 -٧ ستاره عباسی، -۶، هوشنگ ديناروند -۵سهيال ليندهورست،  -۴ميال مسافر،  -٣مژده ارسی،  -٢مرجان افتخاری،  -١

گل آرا  -١٣، سياوش محمودی -١٢،  طالبیشهال -١١ گلرخ جهانگيری،  -١٠محمود خليلی،  -٩، مينا زرين -٨ ،همايون ايوانی

 حسن منصور -١٩،  هانوفرابراهيم -١٨، ميترا تهامی -١٧،منيره برادران -١۶  مهيار مکی-١۵ ،امين حصوری -١۴، توفانی

شهين  -٢۵، شکوفه منتظری -٢۴، مريم نوری -٢٣، شهال سلطانی -٢٢ ، چيت سازنسترن -٢١، مه ناز طالبی طاری -٢٠، پور

عصمت  -٣٢علی پور نوروز، -٣١محمد يزدانی،  -٣٠جهان برجيان،  -٢٩رضا،  -٢٨سارا،  -٢٧حميد نوذری،  -٢۶، نوايی

 هفيروز -٣٨ مينا هاشمی، -٣٧شهال مولوی،  -٣۶فرنود فرزاد،  -٣۵ کاوه آزادی، -٣۴داريوش شکوف،  -٣٣طالبی کلخورابی، 

معصومه  -۴۴سيروس وفا،  -۴٣توفيق شالگونی،  -۴٢پالسچی، هژير  -۴١ شهين اميری، -۴٠، مجيد نورمحمدی -٣٩ راد،

 - ۵٠، کيومرث عزتی-۴٩دانيال امير ابيض،  -۴٨زرين پاک نژاد،  -۴٧ حسين زندگی، -۴۶ اردهانی، خديجه -۴۵اردهانی، 

 ازلی ن-۵۶  وحيد جاسمی،-۵۵  هرمز بهرامی،-۵۴ مهرداد سياووشيان، -۵٣ فرخنده، -۵٢ شاهين اميری، -۵١ . ی.شهال

 فهيمه -۶٢ باقر عربی، -۶١ مهين سياه پوش، -۶٠ حسين مهرخو، -۵٩ پرويز هدايی، -Stolp، ۵٨ -یرويا واحد -۵٧پرتوی، 

 کيانوش -۶٨ عزيز عرفانی، -۶٧ حسن صادقيان، -۶۶ احمد سعيدی، -۶۵ نگار محسنی، -۶۴ احمد مقصودلو، -۶٣راثی، 

، )نقاش( فريده برازنده -٧٣د باروکی،  حمي-٧٢، مهدی نوراحمدی -٧١، انک دهقمحمد ت -٧٠ سند، سولماز خر-۶٩حسين پور، 

 -٨١ سعيد عبويی، -٨٠جعفر اميری،  -٧٩ مينا، -٧٨مهسا،  -٧٧ امير اطيابی، -٧۶  رضا انصاری،-٧۵ پروين احمدی، -٧۴

  محمد فراوانی، 

  
 و ٢۴در همبستگی با اعتصاب، هم زمان در تاريخ » کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی«اعضای هيات هماهنگی 

: اقدام به اعتصاب غذا خواهند نمود...  جوالی در مناطق مسکونی خود در کشورهای آلمان، اتريش، سوئد، فرانسه، آمريکا و٢۵

 با حمايت  و نياکان-ساسان دانش، علی دروازه غاری، بهروز سورن، سناهيد باقری،  صفايی، بصير نصيبی، -شهال صفائی، ی

  مجيد خوشدل

  
  :حمايت کنندگان از حرکت

  :افراد
ارژنگ  -٧ د خوش ذوق،محم -۶ناصر پرنيان،  -۵مرضيه گندايی،  -۴، ی مهرناهيد رف -٣فرخ قهرمانی،  -٢کاميار گياهچی، 

 -١٣،  غاریعلی دروازه -١٢، فرهنگ روميانی -١١عزيزه شاهمرادی،  -١٠مريم افشاری،  -٩فرزانه بهنود،  -٨ بامشاد، 



 -١٩داوود توفانی،  -١٨سيامکيان، .  ح-١٧محمد رضا شالگونی،  -١۶، بهزاد کاظمی -١۵نوروز احمدی،  -١۴، منصور ابيات

کريم  -٢۴غر شيرين بالغی،اص -٢٣، امير جواهری -٢٢، مصی شرافتی -٢١، محمد تقی سيداحمدی -٢٠، عباس مظاهری

، پرويز پناهی -٢٩طاهره خرمی،  -٢٨محمد رضا اسکندری،  -٢٧، اصفهانیسيمين -٢۶ سياوش کوهرنگ، -٢۵، خوش عقيده

، کامليا اخباری آزاد -٣۵، منوچهر راستا -٣۴علی جالينوسی،  -٣٣، ثريا زنگباری -٣٢اقدس شعبانی،  -٣١هما عليزاده،  -٣٠

فريبا  -۴١ابراهيم آوخ،  -۴٠حسن حسام،  -٣٩جمشيد جزستانی،  -٣٨،  کلوریرزاجانيمحمد حسن م -٣٧، ی استخرميرح -٣۶

سهيال  -۴٧آذر ساحلی،  -۴۶روناک زمانی،  -۴۵مينا هاشمی اصل،  -۴۴مژگان ثروتی،  -۴٣اکرم بيرم وند،  -۴٢ثابت، 

 -۵٣محسن ضيائی،  -۵٢عبداهللا ابراهيمی،  -۵١جالل سعيدی،  -۵٠اسماعيل ابراهيم زاده،  -۴٩روبن مارکاريان،  -۴٨ابطحی، 

ابولقاسم شمسی،  -۵٨محمود الهامی،  -۵٧علی رسولی،  -۵۶عبدی بوشهری،  -۵۵ناهيد ابراهيم زاده،  -۵۴اد، احمد ابراهيم نژ

 - ۶۴اسماعيل حق شناس،  -۶٣احمد صفاريان،  -۶٢ابراهيم حق شناس،  -۶١ناصر رحمانيان،  -۶٠عبدلرضا باقر پور،  -۵٩

 - ٧٠ ،مهدی اکرمی -۶٩شهال حيدری،  -۶٨ شالگونی، کبرا -۶٧ريانی، شهال آ -۶۶مهوش هوشمند،  -۶۵هما شرف الدين، 

. ل -٧۵نسرين آدينه زاده،  -٧۴عباس عاقلی زاده،  -٧٣اسماعيل يوسفی،  -٧٢يوسف خوشکام،  -٧١مرتضی درياباری، 

 ه،سعيد -٨١پروری،  مهرداد -٨٠سعيد آرمان،  -٧٩محمد داوودزاده،  -٧٨ميترا حبيبی،  -٧٧قاسم پوالديان،  -٧۶رضوان، 

 - ٨٧نجف روحی،  -٨۶حسين مهرخو،  -٨۵نواز مصلی نژاد،  -٨۴آزاده تهرانی،  -٨٣محمدرضا ولی برار،  -٨٢،الچاتور

پروانه  -٩٣احمد نوين،  -٩٢پوران اسدی،  -٩١زهره رحمانيان،  -٩٠کبری،  -٨٩مهدی کريم زاده،  -٨٨کيومرث جعفری، 

 -٩٩رضا چيت ساز،  -٩٨محمود معمارنژاد،  -٩٧، بصير نصيبی -٩۶ناهيد نصرت،  -٩۵مهری دادگر،  -٩۴، )نقاش (زرگر

سودابه  -١٠۴، تهمينه گشتاسبی -١٠٣شکوفه سخی،  -١٠٢ ،جواد جوادی -١٠١، رضوان مقدم -١٠٠، ايراندخت رضا زاده

 -١١٠هايده ترابی،  -١٠٩فرشاد حسينی،  -١٠٨ميهن روستا،  -١٠٧، بهروز سورن -١٠۶کيوان هدائی،  -١٠۵سيرجانی، 

 -١١۶،  آراکلیسرژ -١١۵نيلوفر حجتی،  -١١۴  مهناز قزلو، -١١٣ ،جواد جوادی -١١٢، حسين فرمنش -١١١، جمشيد کابليان

کاووس ارزانی،  -١٢١شهرام جاللی زاده،  -١٢٠، فريبا کاويانی -١١٩، جواد رهنما -١١٨سياووش،  -١١٧سهيال ايرانی، 

 سيامک بخش -١٢٧، زری اسپرم -١٢۶بنفشه رهنما،  -١٢۵آنا رهنما،  -١٢۴ سروژ قازاريان، -١٢٣مهرانگيز مکی،  -١٢٢

فرحناز  -١٣٢، )شاعر (ينهآبتين آي -١٣١، نصرت تيمورزاده -١٣٠مهری کشکولی،  -١٢٩، فتحی شمس -١٢٨، )کانادا(

شهرزاد  -١٣٧هادی ميرمويدی،  -١٣۶خسرو تجربه کار،  -١٣۵احترام کبيری،  -١٣۴بهمن محمدی،  -١٣٣محمدی، 

، انور ميرستاری -١۴٢رضا جعفری،  -١۴١منيژه مهدوی،  -١۴٠پرستو مهاجر،  -١٣٩مهری معمار حسينی،  -١٣٨مسعودی، 

شهين  -١۴٨يوسف آب خون،  -١۴٧اختر پروانه،  -١۴۶پرويز جواهری،  -١۴۵، کاوه رضا نژاد -١۴۴ الماسی، نسرين -١۴٣

حسين  -١۵٣يداهللا خسروشاهی،  -١۵٢، سيروس کفايی -١۵١ی بيانی، شورش گرج -١۵٠، سودابه اردوان -١۴٩ چيت ساز،

يوسف کبيری،  -١۵۶ستاره اسديان،  -١۵۵، )عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران در تبعيد(ستار لقايی  -١۵۴، بهبودی

رضا سپيد  -١۶٢صفايی، . ی -١۶١شهال صفايی،  -١۶٠علی رضوی،  -١۵٩فاطمه حاجی نجفی،  -١۵٨احمد موسوی،  -١۵٧

، )روزنامه نگار، داستان نويس(ابولقاسم گلستانی  -١۶۶مهرنوش شفايی،  -١۶۵ فاطمه، -١۶۴کاووس کاتبی،  -١۶٣رودی، 

حسين  -١٧٢، مجيد خوشدل -١٧١سوسن،  -١٧٠صديق جهانی،  -١۶٩فنی، . آراز م -١۶٨هادی جوادی لنگرودی،  -١۶٧

منوچهر شفائی،  -١٧٧، پويان انصاری -١٧۶کاوه جزنی،  -١٧۵، یگيوروزب نروسيس -١٧۴آذر شيبانی،  -١٧٣الماسيان، 

 -١٨٣مجتبی نظری،  -١٨٢صنوبر اعتمادی،  -١٨١ علی فرمانده، -١٨٠پيروز زورچنگ،  -١٧٩رضا رئيس دانا،  -١٧٨

 - ١٨٩وز رمزی، بهر -١٨٨بهرام بيگدلی،  -١٨٧مارال شادمان،  -١٨۶علی بلوچ،  -١٨۵تفی، نيما ها -١٨۴سياوش ميرزايی، 

 رحمت غالمی، -١٩۴ستاره رستمی،  -١٩٣فروغ رستمی،  -١٩٢عباس الوند،  -١٩١آرش کمانگير،  -١٩٠صديقه جعفری، 

صفا مرادی،  -١٩٨علی اکبر هادی پور،  -١٩٧ ،) هلند-عضو سازمان عفو بين الملل  (اصغر فتاحی -١٩۶تقی روزبه،  -١٩۵

محمود  -٢٠۴محمد تجلی جو،  -٢٠٣گالل منجری،  -٢٠٢صمد بندری،  -٢٠١،  شعبانیاقدس -٢٠٠ساسان دانش،  -١٩٩

 Brigitte -٢٠٩ اکبر صمصامی، -٢٠٨ معصومه ضياء، -٢٠٧، يدی لرستانی -٢٠۶دکتر نور ايمان قهاری،  -٢٠۵آذری، 



Krebs، ٢١۶ری، اردشير نظ -٢١۵فريده يزدی،  -٢١۴مژگان محسنی،  -٢١٣علی پيچگاه،  -٢١١  فريبا فرنوش، -٢١٠ - 

 -٢٢١بهروز گندايی،  -٢٢٠فريبا منجزی،  -٢١٩شهرزاد ارشدی،  -٢١٨ حسن عرب زاده حجازی، -٢١٧ز قليچ خانی، پروي

دکتر جامعه (راستين . آروين م -٢٢۵محمد عباسی،  -٢٢۴حسين عباسی،  -٢٢٣تقی رياحی لنگرودی،  -٢٢٢نسترن بهکيش، 

 - ٢٣١ر، روشن ياشا -٢٣٠مينا رحيم زاده،  -٢٢٩رويا عباسی،  -٢٢٨يان،  طوفانبنفشه -٢٢٧ حميد حميدی، -٢٢۶، )شناس

بهرام نمين،  -٢٣۶، مهناز تميزی -٢٣۵اشرف شاه کرم،  -٢٣۴پروين شکوهی،  -٢٣٣  ،Anna Pak  -٢٣٢ايوب رحمانی،

رفعت  -٢۴٢ ،بيژن کاوه -٢۴١با صالح زاده، فري -٢۴٠محمد شيبانی،  -٢٣٩هادی خانی،  -٢٣٨محبوبه مجتهد،  -٢٣٧

 -٢۴٧نيلوفر رياحی،  -٢۴۶، )نقاش و مجسمه ساز(بهنام زندی -٢۴۵ آذر اختری، -٢۴۴ايرج مصداقی،  -٢۴٣لنگرودی، 

نظام  -٢۵٢عباس سماکار،  -٢۵١ياسمين ميظر،  -٢۵٠ جميله داوودی، -٢۴٩نظام اسکندری،  -٢۴٨ سهراب خوشبويی،

 -٢۵٨ پور، یقاسم سليمان -٢۵٧فرهاد منش،  -٢۵۶قاسم ذولفقاريان،  -٢۵۵حميد تمدن،  -٢۵۴پتی محمد بلوچ،  -٢۵٣جاللی، 

حسين بلوجانی،  -٢۶٢آناهيتا رحمانی،  -٢۶١، )نويسنده و کارگردان(صحی حسين اف -٢۶٠مژده نوزاد،  -٢۵٩منوچهر رادين، 

حميد  -٢۶٨نگ تاولی، فره -٢۶٧افسانه هژبری،  -٢۶۶مهری معظمی،  -٢۶۵محمد انوشه،  -٢۶۴امير اصغری نيا،  -٢۶٣

 -٢٧۴محدوی، دکتر  -٢٧٣رضا فانی يزدی،  -٢٧٢رويا آبازی،  -٢٧١بيژن حيدريان،  -٢٧٠مسعود سرابچيان،  -٢۶٩آذر، 

حسين نقی  -٢٧٩سيما حسن لوئی،  -٢٧٨، ان بهرامیکيو -٢٧٧، حميد آذر -٢٧۶ ميترا زاهدی، -٢٧۵فرزاد سلطانزاده نادری، 

 -٢٨۵کلثومه معتقدی،  -٢٨۴نقی رياحی لنگرودی،  -٢٨٣سوسن ميرزايی،  -٢٨٢علی يکتا،  -٢٨١حسين عارفی،  -٢٨٠پور، 

، ) هلند-عضو سازمان عفو بين الملل (داريوش راد  -٢٨٨سيرانوش سهرابيان،  -٢٨٧شازی دابوئی،  -٢٨۶زويا زرافشان، 

 پروين -٢٩۴ مهناز خزايی، -٢٩٣ شادی امين، -٢٩٢نازنين جواهری شلمانی،  -٢٩١زمان مسعودی،  -٢٩٠ جالوند،. آ -٢٨٩

عضو رهبری  (Heidrun Dittrich (Landesvorstandsmitglied DIE LINKE. Niedersachsen) -٢٩۵ کوه گيالنی،

 Henriette -٢٩٨، Hege Bakke -٢٩٧، Nina Braathen -٢٩۶ : از نروژ (،) آلمان-حزب چپ ايالت نيدرساکزسن

Blakstad ،٢٩٩- Åsne Hagen ،٣٠٠ ،Torlaug Nordtun Mclain ،٣٠١ ،Monica Sæther ،٣٠٢- Margit 

Ystanes ،٣٠٣- Raymi Goyes ،٣٠۴ ،Inge Vadla ،٣٠۵ ،Helen Rødsand ،٣٠۶- Ole Jonny Olsen ،٣٠٧ - 

 -٣١٣ی،  ناهيد حک-٣١٢ س. شکوه -٣١١ ، محمود نمينی -٣١٠ ايان،  حسين حمزه-٣٠٩زری عرفانی،  -٣٠٨ ) عظيمی،مريم

 افسانه موسوی، -٣١٨ حسين فالح، -٣١٧ ، مهربد شيرين-٣١۶ شهره کيا،  ،-٣١۵  ايرج جنتی عطايی،-٣١۴رضا طالبی، 

 محمود -٣٢٣  آزادی اصالنی،-٣٢٢ آرام اصالنی، -٣٢١،  پروانه عارف-٣٢٠ مرتضی پاکی، -٣١٩ فريدون آشنا، -٣١٩

 -٣٢٩  سرور صاحبی،-٣٢٨ برزو فوالدوند، -٣٢٧پروانه بوکا،  -٣٢۶ علی ستاری، -٣٢۵ اکرم موسوی، -٣٢۴نعيمی، 

ابراهيم دين خواه،  -٣٣۴ رسول شوکتی، -٣٣٣  جابر کليبی،-٣٣٢ پروانه قاسمی، -٣٣١  سهيال بهادری،-٣٣٠ فرحناز فر،

ليمانی، س ويدا -٣۴٠ عباس مهدی، -٣٣٩سعيد شجاع،  -٣٣٨ شهناز بيات، -٣٣٧ شهاب شکوهی، -٣٣۶  مينا انصاری،-٣٣۵

، )روزنامه نگار و تاريخ شناس (Nikolaus Brauns -٣۴۴  حسن عظيم، -٣۴٣ بهمن ساکی، -٣۴٢، مهری اکرمی -٣۴١

َ  حسين مرآقايی،-٣۴۵  Aimée -٣۴٧، ٣۴۶- Henrie Staufer (:Amnesty International از طرف شاخه ژنو

steteman (Staufer) ،٣۴٨- Jean- Pierre Lerch ،٣۴٩- Rachel Grain ،٣۵٠-Daniel Gros ، ٣۵مسعود نقره  -٢

 حيدر -٣۵۵، )عضو هيئت رئيسه انجمن اومانيستها در غرب سوئد( اسماعيل مولودی -٣۵۴ ،فاتح مردخ -٣۵٣، )نويسنده(کار

 Karin -٣۶٠  وحيد جاسمی،-٣۵٩ کاوه جهانگيری، -٣۵٨ سارا کريمی، -٣۵٧ زرير جهانگيری، -٣۵۶جهانگيری، 

Herberg)  ٣۶۴ حسن عظيمی، -٣۶٣ ناهيد فرهی، -٣۶٢،  سياوش باقری-٣۶١ ، )آلماناز- Karolina Jankowski ،٣۶۵- 

Eblers Torben ،٣۶۶- Ulrike Gottschalk ،٣۶٧-  Fhais Vasenthien ،٣۶٨- Werner Grosse ،٣۶٩- Karel 

Fleischhauer ،٣٧٠- Christian Oberthuer، ٣٧١- Katrin Nagel ،٣٧٢- Denny Neubauer ،٣٧٣- Martin 

Trappe ،٣٧۴- ،٣٧٨حمد سعيدی،  ا-٣٧٧نگار محسنی،  -٣٧۶ فرهمند رکنی، -٣٧۵ بهروز قنادپور-Manfred Stolp   ،

 علی -٣٨۴ صبا بامداد، -٣٨٣ کاوه فرهمند، -٣٨٢ پرويز بهبودی، -٣٨١ فريدون منصوری، -٣٨٠ رضا بهبودی، -٣٧٩



 آترا الهامی، -٣٨٧ش پارسی،  داريو-٣٨۶ ،) آلمان-روزنامه نگار(، Dr. Bernhard Schmid (Journalist) -٣٨۵صادقی، 

 نسرين -۴٠٠ مهران حاجی زاده، -٣٩١ مرجان انصاری، -٣٩٠  اسفنديار منفردزاده،-٣٨٩، )چاپگر(رهبر .  س-٣٨٨

 -۴٠٣ آلمان، -آزاد روزنامه نگار )Claudia Wangerin  )freie Journalistin -۴٠٢ حسين انور حقيقی، -۴٠١بصيری، 

 -۴٠٩ سعيد افشار، -۴٠٨ مازيار آذری نژاد، -۴٠٧ آتش، -۴٠۶ سولماز مرادی، -۴٠۵  باقر مرتضوی،-۴٠۴زهره صالحی، 

نيکی ميرزايی  -A.J. Olfati ،۴١۴َ -Tanja Richter ،۴١٣ -۴١٢، سيما سيد -۴١١  انوش رستگار،-۴١٠آريان کيانی، 

 حميد موسوی پور -۴١٨، مهرنوش معظمی -۴١٧  بهرنگ اجتهادی،-۴١۶ دره شوری، ساسان سترگ -۴١۵، )شاعرونويسنده(

 -۴٢۴ بهروز پيله ور، -۴٢٣ بيژن اسکندری، -۴٢٢سن شهيدی،  مح-۴٢١احمد احمديان، -۴٢٠ بهمن سپيداران، -۴١٩اصل، 

 سريل تيغه -۴٢٨ا هومن،  رض-۴٢٧ علی تيغه سازی حق ، -۴٢۶، )خواننده و هنرپيشه( ناهيد نعيمی -۴٢۵آرمان مرادی، 

، دانشگاه کلمبيا( پروفسور حميد دباشی -۴٣٢  حسين ارشدی،-۴٣١کاوه دشتی،   -۴٣٠علی راثی محمدی،  -۴٢٩سازی حق، 

 ناهيد از ونکوور -۴٣٧  سيامک قبادی،-۴٣۶ مارال قبادی، -Max Pelens ،۴٣۵ -۴٣۴يدون صبوری،  فر-۴٣٣، )نيويورک

    مهشيد ياسری،-۴۴٢، مهرداد اميری -Anna Semmles ،۴۴١ -Pia Sefrin ،۴۴٠  -۴٣٩،  ابراهيم رومی-۴٣٨کانادا، 

۴۴٣-  (MIT University) Noam Chomsky،   

 -۴۴٩ محمد شمس، -۴۴٨   سارا فرحزاد،-۴۴٧ مهرشاد پوالدی، -۴۴۶ مجيد خواجه گيری، -۴۴۵ اردشير اسفندياری،  ،-۴۴۴

 اکبر -۴۵۴ مهدی اصالنی، -۴۵٣، )نروژ( Claudia Fernands -۴۵٢ه افشاری،  نادر-۴۵١ پويا،  حسن-۴۵٠محمد محبی، 

 پروين ابراهيم -۴۵٩سعيد ساالری راد،  -۴۵٨ ابراهيم جهانگيری، -۴۵٧ مهری زند، -۴۵۶ سعيد پورعبداهللا، -۴۵۵تک دهقان، 

 -۴۶۴ مينا رضاپور، -۴۶٣ر مشرقی،  اکب-۴۶٢ مهدی اميری، -۴۶١، )روزنامه نگار و پژوهشگر( اميد حبيبی نيا -۴۶٠زاده، 

 -عضو سازمان عفو بين الملل ( ايرج جوادی -۴۶۶، ) هلند-عضو سازمان عفو بين الملل ( حسين بهادری -۴۶۵شيما سلطانپور، 

 کيومرث -۴٧١ سهراب مختاری، -۴٧٠ مسعود شيرخانی، -۴۶٩  مسعود معمار حسينی،-۴۶٨ سيمين ابراهيمی، -۴۶٧، )هلند

، افشين -۴٧٧ رويا بحرينی، -۴٧۶ نادر مرادی، -۴٧۵ ماشاء اهللا، -۴٧۴ حميد فروتن، -۴٧٣ کاوه تبريزی، -۴٧٢گودرزی، 

 -۴٨٣ شهروز رشيد، -۴٨٢رقيه برجلو،  -۴٨١ ژاله وفا، -۴٨٠ ابراهيم حسينی، -۴٧٩، )عکاس( داريوش طهماسبی -۴٧٨

 فروزان کيانی، -۴٨٨ شهال فريد، -۴٨٧ سميه ساالروند، -۴٨۶ سارا حافظی صافی، -۴٨۵ شهين پويان، -۴٨۴ابراهيم پويان، 

 - ۴٩۴ کاميار نهاوندی، -۴٩٣شهريار نظری،  -۴٩٢ محمد جواد زئيرنژاد، -۴٩١ مسعود اصلی، -۴٩٠ صادق کبيری، -۴٨٩

ر،  يوسف زرکا-۴٩٩ علی نديمی، -۴٩٨ سيما الوندی، -۴٩٧ احمد مظاهری، -۴٩۶ پيام مستوفی، -۴٩۵دکتر بهمن سرايی، 

پناهجو در ( حسين مقدسی -۵٠۴ناهيد محمد کريم،  -۵٠٣ بهاره احمدی، -۵٠٢ کورش کايدپور، -۵٠١ حسين سنجانی، -۵٠٠

 منوچهر -۵٠٨ ثريا الوند، -۵٠٧، )پناهجو در ترکيه( سهند مقدسی -۵٠۶، )پناهجو در ترکيه( آريا مقدسی -۵٠۵، )ترکيه

 روزبه مبارکی، -۵١٣ سالومه مبارکی، -۵١٢علی مبارکی،  -۵١١بی،  حسن سنجا-۵١٠ منوچهر فاضل، -۵٠٩مرزبانيان، 

 روجا شمسی، -۵١٩ عباس محبی، -۵١٨ علی طلبی، -۵١٧ مجيد توکلی متين، -۵١۶ پژمان مبارکی، -۵١۵ ميترا محبی، -۵١۴

 آمادور -۵٢۵ جمشيد هاديان، -۵٢۴ ماهرخ المشيری، -۵٢٣ ستاره نجفی، -۵٢٢جواد شفايی،  -۵٢١ وازنا شمسی، -۵٢٠

 -۵٣١، . سوری ک-۵٣٠محمد نقی بريرانی،  -۵٢٩ آرام بيات، -۵٢٨ رويا بحر آيينی، -۵٢٧ آزاده طاهری، -۵٢۶نويدی، 

 حسين خرمی، -۵٣۶ زهرا زرگر، -۵٣۵ عصمت رمضانی، -۵٣۴ مهدی زرگر، -۵٣٣فرهاد زرگر،  -۵٣٢بهرام گيوه چی، 

 فرنگيس -۵۴٢ مسعود واال، -۵۴١هيوا ناظری،  -۵۴٠ کيوان گيوه چی، -۵٣٩ نسرين شجاعی، -۵٣٨ اصالن احمدزاده، -۵٣٧

  ، Anna Isabel Lopez -Hans Udgurd ،۵۴٧ -۵۴۶  عباس فرد،-۵۴۵  آيدا کايدپور،-۵۴۴ پويان کايدپور، -۵۴٣محمدی، 

۵۴٨- Henry Noble) Freedom Socialist Party, University Way NE(،   

۵۴٩- Howard Zinn) ار، دانشمند سياسی و منتقد اجتماعیتاريخ نگ(  

 علی -۵۵۵ ميترا درويشيان، -۵۵۴ عباس زمانی، -۵۵٣ علی جعفری، -۵۵٢محمد آسنگران،  -۵۵١ مجيد تمجيدی، -۵۵٠

 مهناز آيرم پور، -۵۶٠ نيما مظاهری، -۵۵٩ ژاله مظاهری، -۵۵٨ نيلوفر مظاهری، -۵۵٧ مرتضی افشاری، -۵۵۶خوبان، 



  شيرين مرادی، -۵۶۵ خليفه موسوی، -۵۶۴ محمود بهمنی، -۵۶٣ احمد مزارعی، -۵۶٢ر،  مرجان آيرم پو-۵۶١

 -۵۶٩ اکبر سردوزامی، -۵۶٨ اسماعيل خويی، -۵۶٧،  مهرنوش مزارعی-۵۶۶: (شاعران و نويسندگان در تبعيدجمعی از 

 رباب محب، -۵٧۴يد صدر،  حم-۵٧٣ حسين نوش آذر، -۵٧٢ حسين دولت آبادی، -۵٧١ بيژن بيجاری، -۵٧٠بهروز حشمت، 

 عليرضا -۵٨٠ شهال شفيق، -۵٧٩ فريبا صديقيم، -۵٧٨ روشنک بی گناه، -۵٧٧ رضا قاسمی، -۵٧۶ رضا دانشور، -۵٧۵

 ناصر زراعتی، -۵٨۵ منصور کوشان، -۵٨۴ منصور خاکسار، -۵٨٣ مجيد نفيسی، -۵٨٢ هوشيار پارسی، -۵٨١زرين، 

  اصغر ايزدی، -۵٩٠، ) ياشار احد صارمی-۵٨٩ هادی خرسندی، -۵٨٨ر،  نسيم خاکسا-۵٨٧ ناصر شاهين پور، -۵٨۶

  :تشکلها و نهادها
  http://committe2007.blogfa.comکميته دانشجويان بلژيک   -١
٢- ATIK :Europaische Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa 
  دهمين کنگره اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئدکميته اقدام پيرامون بحران ايران منتخب سيز -٣
  برلين-کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران -۴
        org.dialogt://http   گفتگوهای زندان -۵
   گوتنبرگ سوئدفرهنگسرای انديشه، -۶
  گوتنبرگ سوئد –کانون همبستگی با کارگران ايران  -٧
  انجمن همراه -٨
   سرخ گوتنبرگ سوئدويراد -٩
  رانيوبالگ دفاع ازمبارزات کارگران ا -١٠
١١- rooz.blogspot.com 
   هانوفر–کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران  -١٢
   هانوفر – مردم ايران مبارزاتکانون همبستگی و دفاع از  -١٣
   هانوفر– ای چپ ايرانشورای موقت سوسياليسته: عباس عاقلی زاده از طرف -١۴
   هامبورگ-شورای هماهنگی ايرانيان  -١۵
   آخن آلمان –کانون رهاورد  -١۶
١٧- Fédération EUROPERSE  
  )ايراناز (تعدادی از زندانيان سياسی سابق  -١٨
   )از ايران(جمعی از خانواده های جانباختگان سياسی  -١٩
   واحد انگلستان–ن اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايرا -٢٠
  http://www.etehad.se سايت اتحاد کارگری -٢١
   سوئد–جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران  -٢٢
  com.en-k.www://httpسايت کمونيست انقالبی  -٢٣
  com.blogspot.ha-neweshtar://httpسايت آشيانه ساقی  -٢۴
   برلن-کانون پناهندگان سياسی ايرانی -٢۵
   کلن -کانون همبستگی با کارگران ايران -٢۶
  نشريه و سايت آزادگی  -٢٧
  شبکه مدافعين حقوق بشر در ايران -٢٨
   هانوفر -کانون مدافعين حقوق بشر در ايران -٢٩
  در هلندکانون دانشجويان ايرانی  -٣٠
  سايت گزارشگران -٣١
   com.blogfa.adijafari://httpسايت زنان و زندان  -٣٢
  )از ايران (خانواده زندانيان قديم -٣٣
   )از ايران (دانشجويان دانشگاه آزاد ايران -٣۴
  مجله آرش -٣۵
   com.vancouveriha.www://httpسايت ونکووری ها  -٣۶
  com.unionkar.www://http   استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران -٣٧
  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  -٣٨



   کلن-يران کانون حمايت از مبارزات مردم ا-تالش -٣٩
۴٠- Middle East Group- International Forum – Denmark  
   دانمارک-کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران -۴١
   نيويورک و حومه–کانون دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران  -۴٢
   اشتوتگارت–کميته همبستگی با مبارزات دمکراتيک مردم ايران  -۴٣
   ماينز-مبارزات مردم ايرانکميته دفاع از  -۴۴
  ماينز مترقی شهر–شورای ايرانيان دمکرات  -۴۵
  )از ايران(کانون معلمان ايران  -۴۶
 )از ايران(جمعی از دانشجويان شهرهای تهران، تبريز، اراک، شيراز، اصفهان و مشهد -۴٧
  )از ايران(نشريه پيام پيشرو -۴٨
  )از ايران(نشريه کودکان کارتون خواب  -۴٩
  انجمن ايرانيان مالمو -۵٠
  http://ertebat.iran.jpسايت ارتباط آزاد مردم ايران  -۵١
  شورای هماهنگی ايرانيان هامبورگ -۵٢
 /http://komite-zanan.blogfa.comکميته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  -۵٣
   فرانکفورتشورای همبستگی کارگری -۵۴
  updi@libero.it ايتاليا -اتحاديه برای دمکراسی در ايران -۵۵
۵۶-  Verein für politischen Flüchtlinge  
  Komitee 18 März) کميته بين المللی دفاع از زندانيان سياسی (-۵٧
  : "کافران بی نام" گروه موسيقی -۵٨

anonymoussinners/com.myspace.www://http  
01setare/com.youtube.www://http 

 
۵٩- Iranian Left Aliance Washington DC Metropolitan Area  )پ ايرانيان واشنگتناتحاديه چ(  
   کميته ميز کتاب آمستردام -۶٠
    www.melli.org:  سايت-۶١
  )از ايران( جمعی از دانشجويان اخراجی دانشگاه های ايران -۶٢
  )از ايران( جمعی از فعالين سياسی فارغ التحصيل دانشگاه ها -۶٣
  )از ايران(انشجويان دانشگاه خوزستان  جمعی از د-۶۴
  kanounhambastegi@gmail.comسوئد  ) گوتنبرگ( راديو همراه کارگران -۶۵
   برلين- ايرانيان سکوالر طرفدار آزادی و دمکراسی-۶۶
   اسکانديناوی ASARAH انجمن -۶٧
 کانادا –رگزارکننده يادمان کشتار زندانيان سياسی دهه شصت در ايران،  مونترال  کميته ب-۶٨

com.gmail@60koshtaredahe 
   تبريز سرخ -۶٩
  )ايران( سبنامه شنبه خونين -٧٠
  )ايران(ان  جمعی از دانشجويان دانشگاه های ارک، رشت،  بابل، گرگان، خراس-٧١
  )ايران( حرف بزن ترکمن -٧٢
   نشر خرابات-٧٣
   صدای آبيدر-٧۴
  )تبريز( بچه های صمد -٧۵
   کانون مادران زندانی ايران-٧۶
  )يزد( بامداد کوير -٧٧
  )مشهد( الف مثل انقالب -٧٨
   جوانان ضد دين تبريز-٧٩
   رزم لرستان-٨٠
   قزل حصار تعدادی از زندانيان سياسی سابق بند يک واحد يک-٨١



  )انزلی( صدای امواج -٨٢
   بيداری بلوچ-٨٣
   جمعی از پزشکان آزادی خواه تهران-٨۴
   جامعه بين المللی حقوق بشر-٨۵
٨۶- Confederation of Iranian Students  
٨٧- Iranian Society for Human Rights (Northern California)   
  )Columbus, Ohio(انجمن فرهنگی ايرانيان و آمريکاييان  -٨٨
  )زندانی سياسی ضد امپرياليست در کاليفرنيای شمالی( Marilyn Buck  کميته دوستان-٨٩

"Firend's of Marliyn Buck"committe  
٩٠- Linda Evans ) همه يا هيچ"و سازمان دهنده زندانی سياسی سابق("  

all of us or none 
   هلند–)  سياسی–ت سنديکاليس( انجمن برای آزادی کارگران زندانی -٩١ 

   هايدلبرگ– مرکز فرهنگی ايرانيان -٩٢
   مرکز فيلمسازی و پژوهشی سينمای آزاد-٩٣
  www.degarguny.com سايت دگرگونی -٩۴
   سوئيس – اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -٩۵
 Iranian leftistsان چپ ايراني گروه -٩۶
٩٧- "Latin American Studies professor/translator/writer", Graciela  Trevisan  

  
  :عزيزانی که از شهرها و کشورهای ديگر می آيند

Brandenburger Tor, 10117 BERLIN:    
[Haltestelle, Station] Unter den Linden with S1, S2, S25 

 

 

 
  


