
 فراخوان برای حمایت و امضاء

نصوره بهکیش  را تنها نمی گذاریمم  

 تپیده            به بام تلخ خون ،          در دلت                           کبوتر آشتی ست و

 !پروازمیکنیبلند                   باال                          چه همه                     چه این با

 : ساللهخانواده بهکیش از   از نادر بجای مانده، نصوره بهکیشم

 شوکران فروتن کاشفان              چشمه کاشفان

 ها آتشفشان مجری در             شادی جویندگان                                          

 درد شبکاله در     لبخند       بازان شعبده                                          

بتوسط رژیم   ،است نمودهتقدیم ایران  آزادیخواهانه و برابری طلبانه  جنبش به ، آتش ی دارنده پای به 6 ، گل سرخ 6که 
هر نوع آزار این  .دارند جای  و آزادیخواهگرامی بهکیش در قلب همه ایرانیان انساندوست  دهاوخان .دستگیر شد حاکم

متکشان ، روشنفکران و دانشجویان انقالبی ایران را برای پایان دادن به این شرایط مصمم تر و خانواده، کارگران ،زح
 .جدی تر خواهد نمود

 ! شودآزاد  در اسرع وقت باید کهمنصوره بهکیش 

 زندگان خاطر براي                    ام گریسته تو با روشن خلوت در

 را سرودها زیباترین         م      ا خوانده تو با تاریک گورستان در و

 بودند زندگان ترین عاشق                             سال این مردگان که زیرا

 ، 60در اسفند ماه سال  (کاظم) محمد رضا. بقتل رسیدند  60داماد در دهه   یک فرزند و 5بهکیش  نامدار دهانواز خا

به  67و محمود و علی در کشتار عمومی شهریور  66سال محسن در اردیبهشت ،  66در شهریور سال ( اشرف)زهرا 

. در آمل به قتل رسید 60در مهر ماه  سال ( اسکندر)داماد خانواده سیامک اسدیان . قتل رسیدند  

:منصوره بهکیش به آدرس آزادی برای افزودن نامتان به این لیست با کمیته دفاع از  

  Siamak.Asadian@gmail.com       .تماس بگیرید با ما                      

منصوره بهکیش آزادی کمیته دفاع از  

 امضاء ها همچنان ادامه دارد

 لیست امضاء کنندگان 

 مهرداددب، حامد آزاده خواه ،  ، پروین ابراهیم زاده، مظفر اآوخ ابراهیم، آوائی گیل، آریا فرحهوشنگ آرامش، علی آزاد، حمید آذر، 

، کامران زاده غراص طیبه،  اسکندری محمدرضا، اسپرم زری، اسدی محمدتوفیق، پور ارهنجی حمید،پریسا احمدیان،پور احسانی
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، هن ایمن ی، ماوستا سیما، امیرابیض دانیال، امین شادی، بهنام امیدوار، امجدی کورش،  افشاری مریم،  افتخاری مرجانافتخاری، 

، دانش باقر پور ،سعید پور عبد هللا، فریده پور عبد هللا، عبدالستار ایزدیفر آذین،  ایرانی شعله، منصور ایراندوست ،  ایران آرش

،حمید  پارسی تورجهوشنگ پاکپور، سکینه پارسائی ،،  بیات شهناز مهرداد بهار آرا ،، برجیان جهان،  برادران منیرهدوشوکی ، 

 جهانگیری گلرخ،  جاسمی فرزاد،  ثابت فریبا، نیره توحیدی ،  توانا حسن،  تاجدینی فردوس علی پورنقوی ، احمد پورمندی، پروانه ،

 ایرج،  حسام حسن، جوادي سید حاج اصغر علي ناصر جوهری، ،جیلو،اصغر  جلیلی ایران،  جعفری رضا،  جعفری حسن، 

، حسین  درآگاهی هایده،  دابوئي مهرانگیز،  خویی سبا،  خویی اسماعیل،  خرمی طاهره،  خدیوی مهین، محسن خاتمی ،حیدری

 روحانی حسن، روستا نیه، م دیناروند داریوش، دیناروند رویا، دیناروند هوشنگ،  آبادي دولت حسین،  پناه داور پرویزدریانی ، 

 یاسیرضا سرافراز،  ، بیگی سلطان نسیم،  سرابچیان مسعود، ملیحه زهتاب ،  روزبه تقی،فیروزه راد ، زاده رضا ایراندخت،

،  شاهرخی نوشین،  سیروس یا رو، ژاله سهند ،  سوری فرزانه،  سوری طاهره،  سورن بهروز،  پور سعید  بیژن،  رنجی سروش

، ، محمد صالحی ، احمد صبوری  صادقی مرتضی سهیال شعفی ، ، شعاعی آزیتا،  شرافتي مصي،  شکوه شکوه،  شاهمرادی عزیزه

 سیاوش،  عبقری شهال، ستاره عباسی ،  پور طاهری جمشید،  ضیائی محسن،  صمیمی باقر محمد سوفیا صدیق پور ،، صدر شادی

 عماری مناف،  عفتی رضا مریم عظیمی ،، پویا عزیزی ، عزیزی حسن،  حجازی زاده عرب حسن،  عسگری غالمحسین،  عبقری

سیاوش فرجی ، داوود فرداد ، رحمت  هللا سلطانی ، ،  اللهی فرج رزا بهروز فراهانی ، ،، بهروز فدائی  فاطمی باقر، امیر عمران ، 

، فرخ  خانی قلیچ پرویز شکوفه قبادی ، ، قاێدی مرسدهافشین فیاض ،  مینو فروغ ، ، سیامک فرید ، فرداد ناصر،  فرداد اصغر علي

 سهیال،  لبادی مینا،  ،کورش گلنام ران گرامی نژاد ، سهیال گلشاهی،کام کسرائیان حجتبهزاد کریمی ، قهرمانی ، فریدون کاویان ، 

 مسافر میال،  مرندی یدین، آ مرادی داریوش، آذر محلوجیان ، خلیل مؤمنی ،  محسنی مریم میالد مالک ، ، مذنبی اسد،  هورست لیند

 مومني باقر،  موسوی اکرم ،مقصودنیا نوچهرم ،مقدم خدیجه، معینی خاطره ،مظاهری عباس ایرج مصداقی ،، مستشاری عبدالجلیل، 

 نظری مجتبیشاهین نوائی ، ،  ملک پروین، محمود معمار نژاد ، ناهید مکری ،  نژاد معمار آیدا،  معمار مسعود،  منزوی فائزه، 

 نصیری مزدک،  نصرت ناهید،  نوذری حمید،  نورزاد مژده،  آبکنار نورزاد معصومه،  نوحي بهزاد،  نوائیان داوود احمد نجاتی ،،

یزدی فریده،   

 

 سازمان ها و گروههای حمایت کننده

پاریس ـ ایران در عقیدتی و سیاسی زندانیان از دفاع انجمن  

خویی اسماعیل بنیاد  

آلمان در ایرانی پناهندگان کانون  

برلن– ایران سیاسي زندانیان از دفاع کمیته  

دانمارک در ایران سیاسی زندانیان از دفاع کمیته  

ولی-آنجلس لس/الله پارک مادران  

 امضاء ها همچنان ادامه دارد

 


