
 !منصوره بهکيش بايد که در اسرع وقت آزاد شود

به بپای دارنده آتش  6،  گل سرخ 6که   نادر بجای مانده از  خانواده بهکیش،منصوره بهکیش 

است همچنان در زندان اوین در اسارت  جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه  ایران تقدیم نموده

بدون قید سریع و  انساندوستانه وی خواستار ازادی ما ضمن حمایت از فعالیت های . می برد بسر 

.ط وی می باشیموشر  

 

 

 

 میترا،باقر ابراهیم زاده ،آوخ ابراهیم، آوائی گیل، آریا فرح، آهنگر مهردادعلی آزاد، حمید آذر،توفیق آرانی ،هوشنگ آرامش، 

،  ابراهیمی گلی،  ابراهیمی سوسنظفر ادب، حامد آزاده خواه ، ، م احمدزاده هما، اتابک  للاّ  قدرت سّید، پروین ابراهیم زاده،  ابراهیمی

، اسپرم زری، اسدی محمدتوفیق، پور ارهنجی حمیدهنگامه اخوان لنگرودی ، ،پریسا احمدیان،پور احسانی مهرداد،   ابراهیمی طلعت

،  افشاری مریم، سعید افشار ،  یافتخار مرجانکامران افتخاری،  احسان اعتمادی نقده ،،زاده غراص طیبه،  اسکندری محمدرضا

،  ایران آرشهن ایمن ، ی، ماوستا سیما، امیرابیض دانیال، امین شادی،  نژاد امیر اکبر، بهنام امیدوار، امجدی کورش، افصحی حسین

 ، بهاردوست شهال،  بستجانی عشرت، دانش باقر پور، ایماز محرم،  ایماز بابک، ایزدیفر آذین،  ایرانی شعلهمنصور ایراندوست ، 

 محمود ،بیات شهناز،  بهاری فرشته کیوان بردبار ، داد بهار آرا ،برجیان ،مهر برادران ، جهان ، منیره، بهادروند کتایون

، احمد  پرتو حسن،حمید پروانه ،  پارسی تورجسکینه پارسائی ،هوشنگ پاکپور، پور عبد للا، فریده پور عبد للا،   سعید، پروانه

 حسن،  جهانگیری گلرخ،  جاسمی فرزاد،  ثابت فریبا، نیره توحیدی ،  توانا حسن،  تاجدینی فردوسپورنقوی ،  پورمندی، علی

 ،جوادي سید حاج اصغر عليناصر جوهری،  جواهریان، احمدحسین جواهری ،، جیلو،اصغر  جلیلی ایران،  جعفری رضا،  جعفری

، محسن خاتمی حیدری ایرج سودابه حکیمی ، میترا حکیمی ،  ، حسینی پروین،  حسام حسنکورش حاجیانی ، یحیی جهانشاهی ، 

، حمید رضا  دابوئي مهرانگیز مهرداد دانائی فرد ، ، خویی سبا،  خویی اسماعیل،  خوشبخت احمد،  خرمی طاهره،  خدیوی مهین،

منیژه دولت  ، آبادي دولت حسین روان ،ماشاء للا خوش، پناه داور پرویز، دشتی محمود، حسین دریانی ،  درآگاهی هایدهدانشجو ،

 بیتا رضائی ، ، رحیمی رضا،علی دماوندی ، دیناروند داریوش، دیناروند رویا، دیناروند هوشنگ ، عبدالستار دوشوکی  آبادی ،

،  یانرشید فرخ، رشادتیان شریفه،فیروزه راد ، زاده رضا ایراندخت، روحانی حسن، روستا نیه، م رودسری مسعود، رضایی شیده

، آرش  بیگی سلطان نسیم،  سرابچیان مسعودف ملیحه زهتاب ،   دل زنده سعیدزاگرس زاگرسی ،سیمین  زادهوش ،  ، روزبه تقی

، ژاله سهند ،  سوری فرزانه،  سوری طاهره،  سورن بهروز،  پور سعید  بیژن،  رنجی سروش یاسیسلیمانی ، رضا سرافراز، 

،  شعاعی آزیتا،  شرافتي مصي،  شکوه شکوه،  شاهمرادی عزیزه،  شاهرخی نوشین،  سیف اسد،  سیروس یا روعباس سماکار ، 

سوفیا صدیق روزا صدر عاملی ، ، صدر شادی، محمد صالحی ، احمد صبوری ،  صادقی مرتضی سیروس شیوا زاده، سهیال شعفی ،

 عباسبرهان عازمی ،  محسن ظروفچی ، ، پور طاهری جمشید،  ضیائی محسن سیروس ضیاء تبار ، ، صمیمی باقر محمدپور ، 

 سیف لیال،  غروی طاهره،  عبقری سیاوش،  عبقری شهال،   عباسی علی جعفرستاره عباسی ، پریسا عباس زاده ، ،  زاده عاقلی

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

، رحمت  للا سلطانی ، سیاوش  اللهی فرج رزا، بهروز فدائی ، بهروز فراهانی ،  فاطمی باقر، عمرانی رضا محمدامیر عمران ،  

، مینو  یزدی فانی مسعود، سیامک فرید ، عباس سما کار ،  فرداد ناصر،  فرداد اصغر علي، داوود فرداد ،  شوهان تورانفرجی ، 

،  قرخماز هانیه،   خانی قلیچ پرویز، فرح قادر نیا ، شکوفه قبادی ،  قاێدی مرسده، افشین فیاض ،  فهیم بافری،  فهیم رئوففروغ ، 

مهوش کیائی نعمت گازری ، قدرت ، کسرائیان حجتبهزاد کریمی ، ، فریدون کاویان ،  کاهیدی سارامهناز قزلو ، فرخ قهرمانی ، 

، کلی رضا گازری ، کیارسی امیر ،   مذنبی اسد،  هورست لیند سهیال،  لبادی مینامی نژاد ، سهیال گلشاهی ،کورش گلنام ، کامران گرا 

 عمر،  محمدی شورشزهره محمدی ،،  محمدی چنور، آذر محلوجیان ،  محسنی مریم،  مستقیمی ندا،هما میرنیا ، میالد مالک ،  

 مرندی یدین، آ مرادی داریوشخلیل مؤمنی ، جردی ، مهران مسعودی برو،  مددی سیروس،  مداح پروانه،  محمودی عبدل،  محمدی

 منوچهر، مقدم خدیجه، معینی خاطره ،مظاهری عباس، زاده مطلب بهروز،ایرج مصداقی ،  مستشاری عبدالجلیل،  مسافر میال، 

، محمود  نژاد ارمعم آیدا،  معمار مسعود،  منزوی فائزه،  مومني باقر،  مولودی طوبی،  موسوی اکرم،  مقیمی صغری، مقصودنیا

شاهین ،  نبوی رویا هما میر فخرائی ، ، شیوا میر عباسی ، ملک پروین،  مکوندی ژیالمعمار نژاد ، حسین مشرف ،ناهید مکری ، 



،  نوحي بهزاد،  نوائیان داوود، عباس نوری زاده،  نقابی اکرم، نعمانی پریچهر،  نجدی یوحنا،احمد نجاتی ،  نظری مجتبینوائی ، 

یزدانفر حمید، یزدی فریده،  نصیری مزدک،  نصرت ناهید،  نوذری حمید،  نورزاد مژده،  آبکنار نورزاد معصومه  

 

 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


