"،کمپین "تنها نمان به درد
برای حمایت از اسماعیل بخشی
نامه سرگشاده برای جمع آوری امضا در حمایت از دادخواهی اسماعیل بخشی!

آقای اسماعیل بخشی رهبر کارگران و اعتصاب به خون کشیده شده ،شکنجه شده و ضرب و شتم شده هفت تپه
است .ایشان را در اعتصاب به همراه خانم سپیده قلیان دستگیر کرده و هر دوی آنها را مورد بدترین شکنجه و
آزار ،تحقیر و توهین و ضرب و شتم قرار داده اند .عالوه بر شكنجه شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان،
آقایان علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده هنوز در زندان به سر برده و برای خانم عسل محمدی وثیقه بسیار
سنگین نیم میلیاردی بریده اند .این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده اند .رئیس دادگستری شوش شکنجه ایشان را
انکار نموده است .رئیس قوه قضائیه این امر را انکار نموده است .رسانه های حکومت شکنجه را انکار نموده
اند .طرفداران حکومت حتی خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی را به دروغگویی متهم و ضرب و شتم و
بیداد و ظلم حاکمیت در زندان را انکار میکنند .االن اسماعیل بخشی در نتیجه شکنجه های اعمال شده به خود
بسیار رنج میبرد .به این خاطر نامه ای علنی نوشته و درخواست کرده است که به او حق داده شود ،جایی
دادخواهی کند .صدایش را به گوش مردم برساند .علت این درخواست ایشان البد این میباشد که دادگستری
شوش رسانه دارد ،قوه قضائیه رسانه دارد ،طرفداران حکومت رسانه دارند ،کیهان و رسالت و تسنیم علیه
اسماعیل بخشی و اعتصاب هفت تپه بسیج شدند و نوشتند ،اما کارگر حق طلب شکنجه شده ،هیچ رسانه ایی
ندارد .فردا ممکن است حتی به خاطر نوشتن این نامه باز هم دستگیر و شکنجه بشود.
به همین خاطر ما در داخل و خارج کشور از نامه دادخواهی اسماعیل بخشی حمایت میکنیم .دیگر گذشت
دوره ای که زندانی شکنجه میشد و انکار میشد .هیچ ظلمی بدتر از انکار ظلم نیست .تنها راه درمان زخمهای
اسماعیل بخشی و همه زندانیانی که در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه و آزار قرار گرفتند ،بیان حقایق
است .هیچ دارویی درمان زخمهای جسمی و روحی آدم زندانی نیست .باید عدالتخواهی شود .و نامه اسماعیل
بخشی ،عدالت خواهی است .دادخواهی است .ما امضاکنندگان این نامه از دادخواهی اسماعیل بخشی حمایت
میکنیم!
تنها نمان به درد
کین درد مشترک
هرگز جدا جدا
درمان نمیشود

نامه دادخواهی اسماعیل بخشی

!

دعوت از حجت االسالم علوی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی️♦
جناب آقای علوی در  25روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج هایی بر من

شر آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده
تحمیل شد که هنوز از ّ
ام ،اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل ُخره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها
فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که
تا  72ساعت در سلولم از جایم نمیتوانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم
برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام ،کلیه ها،
گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان مینامیدند
اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک میزدند اما از شکنجه
ی جسمی بدتر ،شکنجه های روانی بود ،نمیدانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز

دستهایم میلرزد ،منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با
وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم ،اکنون از
جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم  :از نظر
اخالقی ،حقوق بشری و بخصوص دین اسالم حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست
به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنو ِد»
مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست ،بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر
داریم حتی میدانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها
تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از
شما بعنوان وزیر اطالعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که  :آیا «شنود» خصوصی ترین
مکالمات انسانها از نظر اخالقی ،حقوق بشری و دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی
بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه
زنده تلویزیونی دعوت می کنم.
اسماعیل بخشی
******************************************

امضا ها

:

 .۱مهرنوش موسوی
 .۲صابر زندی
 .۳مریم بیات
 .۴جمیله میرکی
 .۵آذر موسوی
 .٦ادی میرجانی
 .۷محمد مستوفی
 .۸فواد روشن
 .۹نازی رمضانی
 .۱۰عبدهللا اسالمی
 .۱۱ابوبکر مهربانی
 .۱۲ایرج آبشار
 .۱۳مصی شرافتی
 .۱۴رویا گلشن
 .۱۵محسن ابوطالبی
 .۱۶سعید حسن پور
 .۱۷منیر مشعشعی
 .۱۸آرش نظامی
 .۱۹مرسده محسنی
 .۲۰پارسا بهزاد
 .۲۱سیاوش شریعتی
 .۲۲حسن آقایاری
 .۲۳مهرداد امیری
 .۲۴فرید برازنده
 .۲۵حمید خندانی

 .۲۶احمد مقیمی
 .۲۷مهرنوش معظمی
 .۲۸علی قادری
 .۲۹مریم سلطانی
 .۳۰شهره قنبری
 .۳۱هاشم فاضلی
 .۳۲فائزه سجودی
 .۳۳سهیال دریس
 .۳۴فدا توانا
 .۳۵آوات صادقی
 .۳۶اصغر ایزدی
 .۳۷ایرج فرجاد
 .۳۸سلیمان بایزیدی
 .۳۹منیره برادران
 .۴۰حسن صالحی
 .۴۱شهال خباززاده
 .۴۲پرویز پویا
 .۴۳بانو صابری
 .۴۴جمشید مدرس اول
 .۴۵سیما محضری
 .۴۶مینا نصر
 .۴۷علی جمال آبادی
 .۴۸سیما موحد ابریشمی
 .۴۹عباسعلی موحد ابریشمی
 .۵۰ایراندخت محمدی
 .۵۱اندیشه علیشاهی
 .۵۲اکبر مرادیانی
 .۵۳فرزاد باوارز
 .۵۴داوود آرام
 .۵۵سوسن بهادری
 .۵۶لیلی محسنی
 .۵۷سعیده میرکی
 .۵۸ابولقاسم شمسی
 .۵۹شهال عبقری
 .۶۰نریمان زمانزاده
 .۶۱افسانه آذروش
 .۶۲زمانه محمدی
 .۶۳فرناز خسروی
 .۶۴امید زارعی
 .۶۵زیبا راوشی
 .۶۷اعظم بهرامی
 .۶۸هما بدیهیان
 .۶۹لیال قاسمیانی

 .۷۰سیروان قادرپور
 .۷۱شکوفه آذر ماسوله
 .۷۲بهناز پوری
 .۷۳پری نشاط
 .۷۴هوشنگ سلیمانی نژاد
 .۷۵بابک باجالنی
 .۷۶علیرضا بهجودی
 .۷۷بهار صفایی
 .۷۸جلیل جلیلی
 .۷۹فریده برازنده
 .۸۰مهران ایمن پور
 .۸۱یداله باقری
 .۸۲سکینه باقری
 .۸۳سپیده باقری
 .۸۴جوانه باقری
 .۸۵بهاران باقری
 .۸۶نوید محمدی
 .۸۷حسن حسنلو
 .۸۸بهاره منشی
 .۸۹هادی رحیمی
 .۹۰افسر خدابنده مجد
 .۹۱رادیو پیام کانادا
 .۹۲بهرام طلوع شجر
 .۹۳مهشید پگاهی
 .۹۴سودابه شکیب
 .۹۵نیلوفر قریشی
 .۹۶گیتی استخری
 .۹۷هرمز رها
 .۹۸عاطفه تابش
 .۹۹کامیار پویانمهر
 .۱۰۰رحمت فاتحی
 .۱۰۱فروغ جواهری
 .۱۰۲عباس ایاغ
 .۱۰۳حسن عنایتی
 .۱۰۴سمیرا عنایتی
 .۱۰۵دانا ایاغ
 .۱۰۶نیما ایاغ
 .۱۰۷غالمرضا معینی فر
 .۱۰۸عباس شکری
 .۱۰۹پریسا احمدیان
 .۱۱۰کتایون عطائی
 .۱۱۱آرام هاشمی
 .۱۱۲فرداد راستی

 .۱۱۳حسین محمدی
 .۱۱۴آرش اعلم
 .۱۱۵عادله رضایی
 .۱۱۶فریبا گیاهی
 .۱۱۷حسن پویا
 .۱۱۸خاطره حیات داوودی
 .۱۱۹شقایق فرزانه کاری
 .۱۲۰امانج صلواتی
 .۱۲۱بهروز قیامی
 .۱۲۲هاله باقر زاده
 .۱۲۳لیلی عدلی
 .۱۲۴فرناز معیریان
 .۱۲۵شهروز رشید
 .۱۲۶فرح کریمی
 .۱۲۷حسین پازوکیان
 .۱۲۸شیرین مهر بد
 .۱۲۹هیمن پورمند
 .۱۳۰شایسته محمدیانی
 .۱۳۱مژگان اکبری
 .۱۳۲سنور عبدالهی
 .۱۳۳تومی ویتر مارک
 .۱۳۴مربم بالنگی
 .۱۳۵عیسی صفا
 .۱۳۶تونیا ولی اوغلی
 .۱۳۷آرمین دشتی
 .۱۳۸مینا مینایی
 .۱۳۹فریده رضایی
 .۱۴۰پروانه احمدی
 .۱۴۱حسین شکری
 .۱۴۲فریبا حسینی
 .۱۴۳افسانه شهره
 .۱۴۴فروزان فرزانه
 .۱۴۵ماهرخ عبیدی
 .۱۴۶رضا پشتکار
 .۱۴۷سیمین رضایی فرد
 .۱۴۸ایمان ولی نژاد
 .۱۴۹مینا سوزانگر
 .۱۵۰شاهید علی یار
 .۱۵۱ابوذر صلح جو
 .۱۵۲میترا الهیاری
 .۱۵۳مهرداد الهیاری
 .۱۵۴بهزاد الهیاری
 .۱۵۵بهروز الهیاری

 .۱۵۶گلپر پرورده
 .۱۵۷گالیل پرورده
 .۱۵۸زهره الهیاری
 .۱۵۹ثنا پیر خضرانی
 .۱۶۰صادق امیری
 .۱۶۱طاهره غالمی نژاد
.۱۶۲حمید نوذری
.۱۶۳ملک چراغی
.۱۶۴عشرت بستجانی
 .۱۶۵رحمت غالمی
.۱۶۶دلشاد امینی
.۱۶۷سعیال پورعابدین
 .۱۶۸خاتون ابراهیم زاده
 .۱۶۹زهرا رفیعی
 .۱۷۰تاگه لیندبوری
 .۱۷۱اینگمار لیندبوری
 .۱۷۲آوا اریکسون
 .۱۷۳احترام عبدوس
 .۱۷۴معصومه محمودی
 .۱۷۵شهال حیدری
 .۱۷۶نگین بانک
 .۱۷۷ثریا کریمی
 .۱۷۸بابک شفق
 .۱۷۹محمد مزرعهکار
 .۱۸۰چیمن دارابی
 .۱۸۱آرزو قرهباغی
 .۱۸۲احمد عباسنژاد
 .۱۸۳مهرآفاق مقیمی
 .۱۸۴فیروزه غفاری
 .۱۸۵محمد صالح شبلی
 .۱۸۶حسن خرازی
 .۱۸۷ناهید قلمکار
 .۱۸۸مهتاب فربانی
 .۱۸۹الهه صدر
 .۱۹۰سولماز اسکندری
 .۱۹۱گیتی موسوی
 .۱۹۲ناهید نوین
 .۱۹۳پوریا پرکان
 .۱۹۴فریبا آذرخش
 .۱۹۵ایران خاکباز سنندج
 .۱۹۶مهدی خدابخش
 .۱۹۷ممدو صفایی
 .۱۹۸مهرداد امینی نسب

 .۱۹۹نسان نودینیان
 .۲۰۰کامیار فکور
 .۲۰۱غزل نیکنام
 .۲۰۲فریبا راد
 .۲۰۳بهاره امانی شهرکی
 .۲۰۴الدن تهرانی
 .۲۰۵امیر امیرقلی
 .۲۰۶وطن عبادی
 .۲۰۷الهام رسولی
 .۲۰۸مسلم محمدی
 .۲۰۹شروین روشنافروز
 .۲۱۰فرشاد نیاستی
 .۲۱۱شهاب شیدایی
 .۲۱۲ماریا کمالی
 .۲۱۳سارا قاضی اسداللهی
 .۲۱۴زهره راد
 .۲۱۵محمد محبی
.۲۱۶مهین کابلی
 .۲۱۷رضا حسینی
 .۲۱۸نعیمه حسینی
 .۲۱۹رازان حسینی
 .۲۲۰کاوان حسینی
 .۲۲۱پریسا ظریفی
 .۲۲۲فرح شیالندری
 .۲۲۳فرزاد قنبری
 .۲۲۴کوه رحیمی
 .۲۲۵مهاجر سیاسی
 .۲۲۶فتح هللا صالحی رز
 .۲۲۷بختیار پیرخزری
 .۲۲۸فرهاد زندی
 .۲۲۹پریسا عبیدی
 .۲۳۰صبری نجفی
 .۲۳۱کوه طهماسبی
 .۲۳۲فواد دانشی
 .۲۳۴محمد صالح شبلی
 .۲۳۵هوشنگ سلیمانی نجاد
 ,۲۳۶شمی صلواتی
 .۲۳۷حسن حسام
 .۲۳۸مسیح موسوی زاده
 .۲۳۹میثم شریف
 .۲۴۰علیرضا بشارتی
 .۲۴۱صادق بیقرار
 .۲۴۲حسین نوری

 .۲۴۳بهمن ابراهیمی
 .۲۴۴پوریا رجبی
 .۲۴۵حسین نعمتی
 .۲۴۶مائده کشمیری
 .۲۴۷مهرداد گریوانی
 .۲۴۸هانا بیکس
 .۲۴۹آذین ساداتی
 .۲۵۰نعمت مال
 .۲۵۱نادر افشاری
 .۲۵۲ندا ایرانمهر
.۲۵۳گلشید کریمیان
.۲۵۴سعید هاشمی
.۲۵۵مهسان مودب
.۲۵۶زهرا قربان سرشت
.۲۵۷طاهر ابراهیمی
.۲۵۸مهرسا شاهرخیان
.۲۵۹مینا آریا
.۲۶۰شاهو پیشرو
.۲۶۱جمال گل حسینی
 .۲۶۲سهیال روحانی
 .۲۶۳تیمور امجدی
 .۲۶۴مهناز المعی
 .۲۶۵کاوه کار
 .۲۶۶عثمان رحمانی
 .۲۶۷مریم نوری
 .۲۶۸کیومرث در کشیده
 .۲۶۹فواد امانی
 .۲۷۰وریا روشنفکر
 .۲۷۱پیام آذر
 .۲۷۲بهروز سرابی
 .۲۷۳انور عزیزیان
 .۲۷۴نشریه آلترناتیو
 .۲۷۵جمشید پرند
 .۲۷۶امیر سالمی
 .۲۷۷فائزه مهاجر
 .۲۷۸آزاد شمس
 .۲۷۹محمد کاشفی
 .۲۸۰کاوه سلیمی
 .۲۸۱بابک یزدی
 .۲۸۲هوشیار سروش
 .۲۸۳صادق ناهومی
 .۲۸۴مینا اسکندری
 .۲۸۵سحر تیام

 .۲۸۶عمر معروفی
 .۲۸۷پارسا احمدی
 .۲۸۸علیرضا حیدری
 .۲۸۹احمد شمس
 .۲۹۰الهام شمس
 .۲۹۱زهرا قلی پور
 .۲۹۲مهدی فخر
 .۲۹۳محمد بهشتی
 .۲۹۴نادر حنیفه
 .۲۹۵شهاب عبدالهی طرقه
.۲۹۶محمد زندیلی
.۲۹۷ایمان اسکندری
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.۷۴۳الشا موحیی
.۷۴۴نگین آرامش
.۷۴۵شیدا بستانی
.۷۴۶مهدی باقری
.۷۴۷سجاد شکری
.۷۴۸پویان مقدسی
.۷۴۹سید حمید ساجدی
.۷۵۰حسن منوچهری
.۷۵۱شیرین نجف زاده
.۷۵۲آرمان محمدی نوره
.۷۵۳آرش سیفی
.۷۵۴آرون عسگری
.۷۵۵عباس محمدپور
.۷۵۶ژانت پالم كويست
.۷۵۷مریم روستایی

.۷۵۸لیال روستایی
.۷۵۹حسام منتظری
.۷۶۰پری روستایی
.۷۶۱سلمان باذوق
.۷۶۲مهتاب رسولی
.۷۶۳جواد اسالم دوست
.۷۶۴پگاه باذوق
.۷۶۵بهرنگ منتظری
.۷۶۶نقی رشیدی
.۷۶۷ناصر کریمی
.۷۶۸هوشمند غفاری
.۷۶۹نسرین موسوی
.۷۷۰آزاده بهکیش
.۷۷۱ستاره پورکریم
.۷۷۲زکیه سرشار
.۷۷۳فتاح جوادی
.۷۷۴داور خیری
.۷۷۵یوحنا گیان
.۷۷۶مرتضی کوهی شیراز
.۷۷۷مهدی رحمانی منش
.۷۷۸علی علیزاده گرین
.۷۷۹خالد نودشه
.۷۸۰خالد امیری
.۷۸۱سپهر ابراهیمی
.۷۸۲زهیر شجاعیان
 .۸۰۴میالد رساییمنش
 .۸۰۵سلماز پورهادی
 .۸۰۶احمد پورابراهیم
 .۸۰۷منور یوسفپور
 .۸۰۸گوهر شمیرانی
 .۸۰۹علیرضا جباری
 .۸۱۰شهال باور
 .۸۱۱احسان قمشهای
 .۸۱۲محمد اشرفی ورزقانی
 .۸۱۳کاوه رحیمی
 .۸۱۴آذر پویا
 .۸۱۵جمال خسروی
 .۸۱۶مریم خسروی
 .۸۱۷مسعود آذرنوش
 .۸۱۸زری صمدی
 .۸۱۹محمد فتاحی
 .۸۲۰حسین موسوی
 .۸۲۱شهریار مغانلو

 .۸۲۲محمد رضا موسوی
 .۸۲۳حامد خلیلی
 .۸۲۴حسین امیری
 .۸۲۵عاطفه حسینی پور
 .۸۲۶کاوه امیری
 .۸۲۷محمدامیری
 .۸۲۸محمدرستاره از لکستان
 .۸۲۹سیدحامد احمدی
 .۸۳۰می ژوفسون
 .۸۳۱شبگیر حسینی
 .۸۳۲مریم رمضانی
 .۸۳۳علی تهورا
 .۸۳۴اشرف گیالنی
 .۸۳۵رضا طیبی
 .۸۳۶فاطمه حاتمی
 .۸۳۷محمود محبوب
 .۸۳۸کوروش رضایی
 .۸۴۰فائز قویدل
 .۸۴۱پویا غالمرضایی
 .۸۴۲سجاد قاسمی شهرکی
 .۸۴۳یغما علیخانی
 .۸۴۴حامد فرج زاده
 .۸۴۵مانی خرسندی
 .۸۴۶صحرا بهار
 ۸۴۷هما یگانه
 ۸۴۸یوسف یساولی
 ۸۴۹شکوفه یعقوبی
 ۸۵۰حامد یقوبی
 ۸۵۱هاشم یعقوبی
 ۸۵۲نورمحمد یعقوبی
 ۸۵۳سیروس تبریزی
 ۸۵۴پریا یعقوبی
 ۸۵۵آشیل مقیمی پور
 ۸۵۶مسعود کمالی
 ۸۵۷ریبوار کامرانی پور
 ۸۵۸پریسا فالح
 ۸۵۹محمد یوسفی رباطی
 ۸۶۰آکو امین
 ۸۶۱ابراهیم کاله کج
 ۸۶۲سیاوش قلیچ خانی
 ۸۶۳مهدی جنگی
 ۸۶۴آرمان شادیوند
 ۸۶۵پناه کاوه

 ۸۶۶پارمیس ورد
 ۸۶۷یاسین مرادیان
 ۸۶۸فریده عبدزاده
 ۸۶۹شاهین گوهری
 ۸۷۰میثم احمدی
 ۸۷۱رسول حسین خانی
 ۸۷۲رضا علیزاده
 ۸۷۳امید اسماعیلزاده
 ۸۷۴لیدا انصاری
 ۸۷۵آتوسا حسینی
 ۸۷۶وریا دل انگیز
 ۸۷۷ندا اسدی
 ۸۷۸مجید نجفی
 ۸۷۹سامان اسدی
 ۸۸۰میثاق فروغی
 ۸۸۱رضا پروری
 ۸۸۲حسین علی زاده محسنی
 ۸۸۳كايسا إلندال
 ۸۸۴كيميا تاجيك
 ۸۸۵شیوا محبوبی
 ۸۸۶حمیرا المعی
 ۸۸۷طاهره المعی
 ۸۸۸مریم االمعی
 ۸۸۹سیما پورابراهیم
 ۸۹۰ستاره رستمی
 ۸۹۱سياوش سلطاني
 ۸۹۲نفیسه بلند
 ۸۹۳ایرج امیری
 ۸۹۴سامان ملکی
 ۸۹۵کمال ملکی
 ۸۹۶فرناز فرخ
 ۸۹۷روزبه حبیبیان
 ۸۹۹پارسا پیروز فرد
 ۹۰۰ژوان صادقی
 ۹۰۱مصطفی اکبری
 ۹۰۲میترا حیدری
 ۹۰۳کیومرث امیری
 ۹۰۴هیراد بداقی .دانشجو
 ۹۰۵نیره نیکرفتار
 ۹۰۶گیتی تبریزی
 ۹۰۷زهرا اذرگشب.
 ۹۰۸بردیاامیری
 ۹۰۹جواد قاسمی کارگر اخراجی

 ۹۱۰ندا سلطانفر
 ۹۱۱شهین حیدری
 ۹۱۲مایلیز برانت
 ۹۱۳غالب حسینی
 ۹۱۴نفیسه بلند
 ۹۱۵ایرج امیری
 ۹۱۶سامان ملکی
 ۹۱۷کمال ملکی
 ۹۱۸فرناز فرخ
 ۹۱۹روزبه حبیبیان
 ۹۲۰پارسا پیروز فرد
 ۹۲۱ژوان صادقی
 ۹۲۲مصطفی اکبری
 ۹۲۳میترا حیدری
 ۹۲۴کیومرث امیری
 ۹۲۵هیراد بداقی .دانشجو
 ۹۲۶نیره نیکرفتار
 ۹۲۷گیتی تبریزی
 ۹۲۸زهرا اذرگشب.
 ۹۲۹بردیاامیری
 ۹۳۰جواد قاسمی کارگر اخراجی
 ۹۳۱غالب حسینی
 ۹۳۲علی فیض
 .٩٣٣.میرصدرالدین میرراجعی
 .٩٣٤یداله بلدی
 .٩٣٥کوهیار نامی
 .٩٣٦رضا کاویانی
 .٩٣٧سیامند هوزان
 .٩٣٨نوشزاد ناظمی
 .٩٣٩حسین عارفی
 .٩٤٠علی حبیبی
 .٩٤١م شکیب
 .٩٤٢اعظم شیرزه
 .٩٤٣تیمور ذوفتون
 .٩٤٤رضا قاسمی
 .٩٤٥پرنده پرنده
 .٩٤٦سهیال وحدتی بنا
 .٩٤٧پروانه فاطمه حاجیلو
 .٩٤٨منصوره شجاعی
 .٩٤٩مهدی خانبابا تهرانی
 .٩٥٠پیزان ده رمان ناویی
 .٩٥١حمید شعبانی
 .٩٥٢داریوش لعل ریاحی

 .٩٥٣شجاع الدین اعتمادی
 .٩٥٤حمید موسوی پوراصل
 .٩٥٥تقی روزبه
 .٩٥٦سیروس شاملو
 .٩٥٧ناصر رحمانی نژاد
 .٩٥٨داريوش غفاري
 .٩٥٩مریم شیر علی
 .٩٦٠مسعود عالفی
 .٩٦١منیر فرهودی
 .٩٦٢طالب یوسفی
 .٩٦٣سعید قاسمی
 .٩٦٤مژگان نجفی
 .٩٦٥کیانوش دوسی پور
 .٩٦٦فرنگیس بایقره
 .٩٦٧نیک دهکردی
 .٩٦٨پیام افشار
 .٩٦٩اذر معتضدی
 .٩٧٠جاوید حکیمی
 .٩٧١آرمان اسماعیلی
 .٩٧٢شبگیر حسنی
 .٩٧٣بهروز خباز
 .٩٧٤عزت دولتآبادی
 .٩٧٥مسعود فروزش راد
 .٩٧٦علی اخالصی
 .٩٧٧علی حبیبی
 .٩٧٨علی دماوندی
 .٩٧٩پروانه قاسمیان
 .٩٨٠م شکیب
 .٩٨١رضا قاسمي
 .٩٨٢مهوش افصحی
 .٩٨٣علی شریفیان
 .٩٨٤سام عیسی
 .٩٨٥فرنگیس بایقاره
 .٩٨٦شیدا مهدوی
 .٩٨٧شهناز هماپور
 .٩٨٨اصغر نصرتی
 .٩٨٩حسین رادبوی
 .٩٩٠بهمن ناصری
 .٩٩١خسرو زارع فرید
 .٩٩٢سالم زیجی
 .٩٩٣خاطره معینی
 .٩٩٤بهروز پيله ور
 .٩٩٥حسن زهتاب

 .٩٩٦اکبر ذکاوتی
 .٩٩٧محمود میرمالک ثانی
 .٩٩٨محمد کریمی
 .٩٩٩کامران امیری
 .١٠٠٠مهین خدیوی
.۱۰۰۱حسین افصحی
 .۱۰۰۲شهین امیری
 .۱۰۰۳نسرین قطبی
 .۱۰۰۴طهماسب وزیری
 .۱۰۰۵محمد صادق علیاصغری
 .۱۰۰۶پروین همتی
 .۱۰۰۷امیرحسین بهبودی
 .۱۰۰۸جلتل کیابی
 .۱۰۰۹منوچهر مقصودنیا
 .۱۰۱۰محید آژنگ
 .۱۰۱۱ایرج قهرمانلو
 .۱۰۱۲معصومه نورزاد
.۱۰۱۳فرامرز فهیمی
 .۱۰۱۴بهرام چنگایی
 .۱۰۱۵فرید فراز
 .۱۰۱۶شادی حکیمی
 .۱۰۱۷مهدی علیزاده سقطی
.۱۰۱۸بکتاش آبتین
.۱۰۱۹پژمان نعمتی
.۱۰۲۰نوشین اخوان صابر
.۱۰۲۱فرزاد صادق زاده
.۱۰۲۲محمد رضایی
.۱۰۲۳شایان صالحی
.۱۰۲۴جواد توفیق
.۱۰۲۵حامد وحیدی
.۱۰۲۶حمید موسوی
.۱۰۲۷افشین رجبی
.۱۰۲۸هیراد بداقی
.۱۰۲۹منوچهر گلشن
.۱۰۳۰امیر نیلو
.۱۰۳۱قاسم کریمی
.۱۰۳۲پیمان فرهنگیان
.۱۰۳۳زهره جوکار
.۱۰۳۴امیر کاری
.۱۰۳۵سمیه علیزاده
.۱۰۳۶علی معتمدیان
.۱۰۳۷مهوش گلپریان
.۱۰۳۸میترا مرادی

.۱۰۳۹نثار تاج
.۱۰۴۰ساسان حسن آبادي
.۱۰۴۱اسماعیل محمودی
.۱۰۴۲منصورکریمی
.۱۰۴۳محمد مهدی دانایی
.۱۰۴۴پیمان سالم
.۱۰۴۵شادی انصاری
.۱۰۴۶محسن امیرانی
.۱۰۴۷آمنه رحیمی
.۱۰۴۸علیرضا خوشرو
.۱۰۴۹مازیار میرزاده
.۱۰۵۰یاسمن شهامی پور
.۱۰۵۱آزاده جعفری پور
.۱۰۵۲حسین شاکری
.۱۰۵۳شاهین فالحی
.۱۰۵۴محمد حداد کاشانی
.۱۰۵۵سعید رادفر
.۱۰۵۶وحید رادفر
.۱۰۵۷آزیتا زواری
.۱۰۵۸شهین پورحسن
.۱۰۵۹مریم داوودی امید
.۱۰۶۰سحر همایونی
.۱۰۶۱عاطفه رضا توفیق
.۱۰۶۲لعیا بزازپور
.۱۰۶۳ژانت هدرا
.۱۰۶۴میترا جوشنی
.۱۰۶۵سعید خلیلی
.۱۰۶۶حسین موسوی
.۱۰۶۷مصطفا عزیزی
.۱۰۶۸قاسم کریمی
.۱۰۶۹پیشکو فاتحی
.۱۰۷۰پرشنگ فاتحی
.۱۰۷۱لیال یوسفآذر
.۱۰۷۲نریمان رندانی
.۱۰۷۳مومن ساعدی
.۱۰۷۴سعدی فتحی
.۱۰۷۵مجید یعقوبی نژاد
.۱۰۷۶یوسف قادری
.۱۰۷۷مرتضی جیحون طلب
.۱۰۷۸سجاد بابایی
.۱۰۷۹ارمان دریواس
.۱۰۸۰نیکروز اسماعیلزاده
.١٠٨١پویا مظلومی

.۱۰۸۲حبیب دانشمند
.۱۰۸۳ساالر حسامی
.۱۰۸۴ماری موسی
.۱۰۸۵لونا یوسف زاده
.۱۰۸۶نیلوفر یدالهی
.۱۰۸۷کرامت حاتمی
.۱۰۸۸مریم محمدی
.۱۰۸۹مسعود دستگزیدە
.۱۰۹۰فرمیسک احمدی
.۱۰۹۱فریبرز رئیس دانا
.۱۰۹۲پژمان نعمتی
.۱۰۹۳نوشین اخوان صابر
.۱۰۹۴فرزاد صادق زاده
.۱۰۹۵محمد رضایی
.۱۰۹۶شایان صالحی
.۱۰۹۷جواد توفیق
.۱۰۹۸حامد وحیدی
.۱۰۹۹حمید موسوی
.۱۱۰۰افشین رجبی
.۱۱۰۱هیراد بداقی
.۱۱۰۲امیر نیلو
.۱۱۰۳قاسم کریمی
.۱۱۰۴پیمان فرهنگیان
.۱۱۰۵زهره جوکار
.۱۱۰۶امیر کاری
.۱۱۰۷علی معتمدی
.۱۱۰۸مهوش گلپریان
.۱۱۰۹میترا مرادی
.۱۱۱۰بیژن ایاغ
.۱۱۱۱یدهللا بلدی
.۱۱۱۲توران همتی
.۱۱۱۳بهروز خلیق
.۱۱۱۴فرزانه عظیمی
.۱۱۱۵مسعود فتحی
.۱۱۱۶احمد نجاتی
.۱۱۱۷هژیر عطاری
.۱۱۱۸ناصر پساینده
.۱۱۱۹مهدی پرویز
.۱۱۲۰سهیال شفیقی
.۱۱۲۱حسن جعفری
.۱۱۲۲میثاق پارسا
.۱۱۲۳محمود جعفری
.۱۱۲۴ویدا فرهودی

.۱۱۲۵مرضیه دانش
.۱۱۲۶سیروس کسرائیان
.۱۱۲۷کیوان ملکی
.۱۱۲۸اکبر سوری
.۱۱۲۹حمید موثری
.۱۱۳۰حجت نارنجی
.۱۱۳۱مهدی اخوان
.۱۱۳۲وهاب انصاری
.۱۱۳۳تورج ابوذرخانی
.۱۱۳۴رضا بدیعی
.۱۱۳۵نسترن بزازی
.۱۱۳۶فرخ کابلیان
.۱۱۳۷جواد اکبر پور
.۱۱۳۸مهدی پناهی
.۱۱۳۹ناصر اشجاری
.۱۱۴۰رضا بهرنگ
.۱۱۴۱کیوان شعاعی
.۱۱۴۲اسماعیل صفرزاده
.۱۱۴۳مرجان داودی
.۱۱۴۴عبدهللا کشاورز
.۱۱۴۵صدیقه شریفی
.۱۱۴۶مجید هادی زاده
.۱۱۴۷ناهید مذکوری
.۱۱۴۸رضا کریمی
.۱۱۴۹فائزه احمدیفر
.۱۱۵۰علیرضا امینی
.۱۱۵۱رضا بارانی
.۱۱۵۲فاطمه صدیق
.۱۱۵۳لیال رفیعی نوری
.۱۱۵۴کیومرث گودرزی
.۱۱۵۵جواد اکبرپور
.۱۱۵۶مینا مرشد
.۱۱۵۷آرمان محمودی
.۱۱۵۸سحر شهریار
.۱۱۵۹مصطفی عزیز
.۱۱۶۰سهراب حسینی
.۱۱۶۱حشمت میرزایی
.۱۱۶۲اکبر مرادیانی
.۱۱۶۳یوسف قربانی
.۱۱۶۴ذکرهللا داوودزی
.۱۱۶۵مرتضی نیکی
.۱۱۶۶مهدی فتاحپور
.۱۱۶۷مهرداد بهارآرا

.۱۱۶۸داوود نوائیان
.۱۱۶۹علی پورنقوی
.۱۱۷۰یوسف محمدی
.۱۱۷۱رضا باقری
.۱۱۷۲آینده آزاد
.۱۱۷۳فرود سیاوشپور
.۱۱۷۴دنا بابا احمدی
.۱۱۷۵امیر ساسان شرفی
.۱۱۷۶فرهنگ رضایی
.۱۱۷۷انور میرستاری
.۱۱۷۸پرویز مختاری
.۱۱۷۹فاطمه رضایی
.۱۱۸۰فردوس جمشیدی رودباری
.۱۱۸۱افسانه گودرزی
.۱۱۸۲محمد سلیمانی
.۱۱۸۳احمد مشعوف
.۱۱۸۴االهه شکرائی
.۱۱۸۵انوشه مشعوف
.۱۱۸۶امیر خدیر
.۱۱۸۷نیما مشعوف
.۱۱۸۸پرویز نویدی
.۱۱۸۹مهدی ابراهیمزاده
.۱۱۹۰مینو حقیقی
.۱۱۹۱قدرت عباسی
.۱۱۹۲آرش کمانگر
.۱۱۹۳احسان ثابت
.۱۱۹۴اکبر دیلمی
.۱۱۹۵شاهرخ احمدی
.۱۱۹۶مجید سبحانی
.۱۱۹۷امیر انصاری
.۱۱۹۸محمدرضا رشت
.۱۱۹۹امیر دها
.۱۲۰۰مارک هیل
.۱۲۰۱بهزاد ارمغانی
.۱۲۰۲محسن حیدریان
.۱۲۰۳عباس دالوند
.۱۲۰۴رشید فدائی
.۱۲۰۵طاهره ملکی
.۱۲۰۶امیر معیری
.۱۲۰۷سیما حشمت
.۱۲۰۸مرتضی غالمی
.۱۲۰۹کتایون فرد
.۱٢١۰میالد پورعیسی

.۱٢١۱عبدهللا ابراهیمی
.۱٢١۲الهه جمشیدی
.۱٢١۳بهنوش کراهی
.۱٢١۴شهاب شکوهی
.۱٢١۵مزدک لیماکشی
.۱٢١۶عباس سماکار
.۱٢١۷فیروزه طالبیان
.۱٢١۸علی ایالنلو
.۱٢١۹ابوزر صلحجو
.۱٢٢۰غالم جمالی
.۱٢٢۱آذر مقدم
.۱٢٢۲پاتریک بهرامی
.۱٢٢۳جابر رحیمی
.۱٢٢۴حمیدریاحی
.۱٢٢۵آرش امجدی
.۱٢٢۶ابراهیم دینخواه
.۱٢٢۷ابوالحسن عظیمی
.۱٢٢۸احمد نوی
.۱٢٢۹احمد شکوه
.۱٢٣۰ارژنگ بامشاد
.۱٢٣۱اردشیر نظری
.۱٢٣۲بهروز نظری
.۱٢٣۳پرویز جواهری
.۱٢٣۴پتی محمد بلوچ
.۱٢٣۵تهمینه بقائی
.۱٢٣۶ثریا چیت ساز
.۱٢٣۷جالل نادری
.۱٢٣۸حمزه عظیمی
.۱٢٣۹حسین سعدی
.۱٢٤۰حسین فردوسی
.۱٢٤۱حمید آذر
.۱٢٤۲داریوش ارجمندی
.۱٢٤۳جواد قدسی
.۱٢٤۴روبن مارکاریان
.۱٢٤۵رزا دیار
.۱٢٤۶رفعت رنجبران لنگرودی
.۱٢٤۷رحیم استخری
.۱٢٤۸رضا چیتساز
.۱٢٤۹رضا سپیدرودی
.۱٢٥۰رضا رئیس دانا
.۱٢٥۱سروش قازاریان
.۱٢٥۲سعید تقوی
.۱٢٥۳سیما ریاحی لنگرودی

.۱٢٥۴سیاوش میرزایی
.۱٢٥۵سیامک انصاری
.۱٢٥۶سیرانوش مرادیان
.۱٢٥۷شاهین کاظمی
.۱٢٥۸صادق افروز
.۱٢٥۹عالم جوادی
.۱٢٦۰عسکر شیرین بالغی
.۱٢٦۱عصمت طالعی
.۱٢٦۲علی بلوچ
.۱٢٦۳علی فیاض
.۱٢٦۴عیدی نعمتی
.۱٢٦۵فریدا سهرابیان
.۱٢٦۶فیروزه راد
.۱٢٦۷فرخ قهرمانی
.۱٢٦۸فرهنگ طاولی
.۱٢٦۹گلناز غبرایی
.۱٢٧۰مانوئل اسماعیلی (فعال با سابقه جنبش سندیکائی)
.۱٢٧۲محمدرضا شالگونی
.۱٢٧۳محمد تجلیجو لنگرودی
.۱٢٧۴مریم محسنی
.۱٢٧۵مریم عظیمی
.۱٢٧۶مریم اسکویی
.۱٢٧۷مریم امانی
.۱٢٧۸محمد خسروی
.۱٢٧۹مازیار واحدی
.۱٢٨۰مجتبی نظری
.۱٢٨۱نجف روحی
.۱٢٨۲نیکی میرزایی
.۱٢٨۳نگار محسنی
.۱٢٨۴نرگس شریفی
.۱٢٨۵نوید مومنی
.۱٢٨۶یاسمین میظر
.۱٢٨۷یوسف آبخون
.۱٢٨۸احمد کاوسیان
.۱٢٨۹منوچهر یاوری
.۱٢٩۰حسین توسلی
.۱٢٩۱دکتر حسین یحیایی
.۱٢٩۲نصرهللا قاضی
.۱٢٩۳ناصر غفرانی فر ( بازیگر مدرسه موش ها و تاتر کودکان)
.۱٢٩۴کیومرث حسین زاده
.۱٢٩۵کیوان مهاجر
.۱٢٩۶بهشاد پورالکان
.۱٢٩۷فریدا رضوی

.۱٢٩۸پرست فاطمی
.۱٢٩۹احمد کاوسیان
.۱۳٠۰آزاد رحیمی
.۱۳٠۱شنو احمدی
.۱۳٠۲خسرو سبز
.۱۳٠۳محسن منوچهری پور
.۱۳٠۴افشین معصومی
.۱۳٠۵دانیال مهدوی
.۱۳٠۶کیکاوس عباسی
.۱۳٠۷سهیال زنجانی
.۱۳٠۸رویا آرمان
.۱۳٠۹شهاب مخبری
.۱٣١۰هاشم سجادی
.۱٣١۱سام همتی
.۱٣١۲هوشنگ قهرمانلو
.۱٣١۳غالمرضا اردبیلی
.۱٣١۴شهال حیدری
.۱٣١۵آناهیتا شمس مولوی
.۱٣١۶یوسف عزیزی بنی طرف
.۱٣١۷علی امانی
.۱٣١۸جواد ریاحی
.۱٣١۹زهره اشتال هاکه
.۱٣٢۰محمد رحیمی
.۱٣٢۱شاهپور سرمست
.۱٣٢۲علی رحیم پور
.١٣٢٣پرستو فاطمی
.١٣٢٤آزاد رحیمی
.١٣٢٥شنو احمدی
.١٣٢٦خسرو سبزه
 .١٣٢٧محسن منوچهری پور
 .١٣٢٨افشین معصومی
.١٣٢٩دانیال مهدوی
.١٣٣٠کیکاوس عباسی
 .١٣٣١سهیال زنجانی
.١٣٣٢رویا آرمان
 .١٣٣٣شهاب مخبری
 .١٣٣٤هاشم سجادی
 .١٣٣٥سام همتی
.١٣٣٦احمد پورمندی
 .١٣٣٧غالمرضا اردبیلی
 .١٣٣٨شهال حیدری
.١٣٣٩آناهیتا شمس مولوی
 .١٣٤٠یوسف عزیزی بنی طرف

 .١٣٤١علی امانی
 .١٣٤٢جواد ریاحی
 .١٣٤٣زهره اشتال هاکه
 .١٣٤٤محمد رحیمی
 .١٣٤٥شاهپور سرمست
.١٣٤٦علی رحیم پور
امضا ها ادامه دارد...
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