
تنها نمان به درد"کمپین  "،

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

ایشان را در اعتصاب به همراه خانم سپیده قلیان دستگیر کرده و هر دوی آنها را مورد بدترین شکنجه و. است
عالوه بر شكنجه شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان،. آزار، تحقیر و توهین و ضرب و شتم قرار داده اند

آقایان علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده هنوز در زندان به سر برده و برای خانم عسل محمدی وثیقه بسیار
رئیس دادگستری شوش شکنجه ایشان را. این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده اند. سنگین نیم میلیاردی بریده اند

رسانه های حکومت شکنجه را انکار نموده. رئیس قوه قضائیه این امر را انکار نموده است. انکار نموده است
طرفداران حکومت حتی خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی را به دروغگویی متهم و ضرب و شتم و. اند

االن اسماعیل بخشی در نتیجه شکنجه های اعمال شده به خود. بیداد و ظلم حاکمیت در زندان را انکار میکنند
به این خاطر نامه ای علنی نوشته و درخواست کرده است که به او حق داده شود، جایی. بسیار رنج میبرد

علت این درخواست ایشان البد این میباشد که دادگستری. صدایش را به گوش مردم برساند. دادخواهی کند
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

.فردا ممکن است حتی به خاطر نوشتن این نامه باز هم دستگیر و شکنجه بشود. ندارد

دیگر گذشت. به همین خاطر ما در داخل و خارج کشور از نامه دادخواهی اسماعیل بخشی حمایت میکنیم
تنها راه درمان زخمهای. هیچ ظلمی بدتر از انکار ظلم نیست. دوره ای که زندانی شکنجه میشد و انکار میشد

اسماعیل بخشی و همه زندانیانی که در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه و آزار قرار گرفتند، بیان حقایق
و نامه اسماعیل. باید عدالتخواهی شود. هیچ دارویی درمان زخمهای جسمی و روحی آدم زندانی نیست. است

ما امضاکنندگان این نامه از دادخواهی اسماعیل بخشی حمایت. دادخواهی است. بخشی، عدالت خواهی است
!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 تلویزیون️ی♦
روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج هایی بر من 25جناب آقای علوی در 

تحمیل شد که هنوز از شّر آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده
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
ساعت در سلولم از جایم نمی توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم 72تا 

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 می نامیدند
اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می زدند اما از شکنجه
ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی دانم 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

از نظر: جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم 
اخالقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسالم حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست

به چه میزان؟
«شنوِد»مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث 

مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر
داریم حتی می دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها

می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از« شنود»تماس های تو 
خصوصی ترین« شنود»آیا : شما بعنوان وزیر اطالعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که 

مکالمات انسانها از نظر اخالقی، حقوق بشری و دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی
کند؟؟؟« شنود»بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید 

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

مهرنوش موسوی. ۱
صابر زندی. ۲
مریم بیات. ۳
جمیله میرکی. ۴
آذر موسوی. ۵
ادی میرجانی. ٦
محمد مستوفی. ۷
فواد روشن. ۸
نازی رمضانی. ۹

عبدهللا اسالمی. ۱۰
ابوبکر مهربانی. ۱۱
ایرج آبشار. ۱۲
مصی شرافتی. ۱۳
رویا گلشن. ۱۴
محسن ابوطالبی. ۱۵
سعید حسن پور. ۱۶
منیر مشعشعی. ۱۷
آرش نظامی. ۱۸
مرسده محسنی. ۱۹
پارسا بهزاد. ۲۰
سیاوش شریعتی. ۲۱
حسن آقایاری. ۲۲
مهرداد امیری. ۲۳
فرید برازنده. ۲۴
حمید خندانی. ۲۵



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



سیروان قادرپور. ۷۰
شکوفه آذر ماسوله. ۷۱
بهناز پوری. ۷۲
پری نشاط. ۷۳
هوشنگ سلیمانی نژاد. ۷۴
بابک باجالنی. ۷۵
علیرضا بهجودی. ۷۶
بهار صفایی. ۷۷
جلیل جلیلی. ۷۸
فریده برازنده. ۷۹
مهران ایمن پور. ۸۰
یداله باقری. ۸۱
سکینه باقری. ۸۲
سپیده باقری. ۸۳
جوانه باقری. ۸۴
بهاران باقری. ۸۵
نوید محمدی. ۸۶
حسن حسنلو. ۸۷
بهاره منشی. ۸۸
هادی رحیمی. ۸۹
افسر خدابنده مجد. ۹۰
رادیو پیام کانادا. ۹۱
بهرام طلوع شجر. ۹۲
مهشید پگاهی. ۹۳
سودابه شکیب. ۹۴
نیلوفر قریشی. ۹۵
گیتی استخری. ۹۶
هرمز رها. ۹۷
عاطفه تابش. ۹۸
کامیار پویانمهر. ۹۹

رحمت فاتحی. ۱۰۰
فروغ جواهری. ۱۰۱
عباس ایاغ. ۱۰۲
حسن عنایتی. ۱۰۳
سمیرا عنایتی. ۱۰۴
دانا ایاغ. ۱۰۵
نیما ایاغ. ۱۰۶
غالمرضا معینی فر. ۱۰۷
عباس شکری. ۱۰۸
پریسا احمدیان. ۱۰۹
کتایون عطائی. ۱۱۰
آرام هاشمی. ۱۱۱
فرداد راستی. ۱۱۲



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



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



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



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



عمر معروفی. ۲۸۶
پارسا احمدی. ۲۸۷
علیرضا حیدری. ۲۸۸
احمد شمس. ۲۸۹
الهام شمس. ۲۹۰
زهرا قلی پور. ۲۹۱
مهدی فخر. ۲۹۲
محمد بهشتی. ۲۹۳
نادر حنیفه. ۲۹۴
شهاب عبدالهی طرقه. ۲۹۵
محمد زندیلی.۲۹۶
ایمان اسکندری.۲۹۷
محمدعلی شمسی.۲۹۸
حسام شمسی. ۲۹۹
حسن شمسی.۳۰۰
الدن تهرانی. ۳۰۱
مریم افراسیابپور. ۳۰۲
مهدی قاطعی. ۳۰۳
معصومه لرستانی. ۳۰۴
شاهین شریفیان. ۳۰۵
سهیال ترکیه. ۳۰۶
مریم صالحی. ۳۰۷
امیر زاهدی. ۳۰۸
محمد آیدانی. ۳۰۹
آناهیتا سرهنگی. ۳۱۰
احمد مرتضوی.۳۱۱

محسن صالحی.۳۰۱۲
فرهاد خرمدینان.۳۰۱۳
فرزان کاردان.۳۰۱۴
مقی دهقانی.۳۰۱۵
ناهید علی محمدی.۳۰۱۶
مسعود قاسم خانی.۳۰۱۷
محمد معین موسوی.۳۰۱۸
سپهر حقیقی.۳۰۱۹

ناصر همتی.۳۲۰
محمد کریم آسایش.۳۲۱
قادر محمود پور. ۳۲۲
حسن فقیهی. ۳۲۳
اسرین رادمنش. ۳۲۴
محمود عاشوری. ۳۲۵
لیدا پورکمالی. ۳۲۶
فاطمه صفا. ۳۲۷
محمد قائم مقامی. ۳۲۸



فخری شادفر. ۳۲۹
داریوش شریفیان. ۳۳۰
مینا احدی. ۳۳۱
رزا کریمی. ۳۳۲
فاطمه صفا. ۳۳۳
محمد قائم مقامی. ۳۳۴
فخری شادفر. ۳۳۵
سارا نخعی. ۳۳۶
فرزاد ظروفچی. ۳۳۷
بهمن سلطانی. ۳۳۸
حسن جوانمرد گرجی. ۳۳۹
هه ژار علیپور. ۳۴۰
اصغر کریمی. ۳۴۱
کیوان جاوید. ۳۴۲
محمد شکوهی. ۳۴۳
سمیر نوری. ۳۴۴
صبا عبدزاده.۳۴۵
میثم یوسفی جوردهی.۳۴۶
فاروق محمدی.۳۴۷
یاشار صادق نژاد.۳۴۸
زهرا آیت الهی. ۳۴۹
سامان اردوبادی.۳۵۰
امیر ابتهاج.۳۵۱
فرناز اکبری.۳۵۲
راحله طارانی.۳۵۳
رویا صغیری.۳۵۳
یاسمن مهرسانی.۳۵۶
بهنام کرجی.۳۵۷
علی یوسفی.۳۵۸
یگانه صیاد.۳۵۹
شبنم شجری زاده.۳۶۰
الیاس قنواتی. ۳۶۱
احمد غالمی.۳۶۲
مژگان محمدی.۳۶۳
محسن مقدم.۳۶۴
آرشین وانگهی.۳۶۵
علیرضا غالمی.۳۶۶
ادریس محمدی. ۳۶۷
فرح شیخی. ۳۶۸
فهیمه صادقی. ۳۶۹
کیمیا کوهان. ۳۷۰
مینا سحر. ۳۷۱
سیامک مال محمدی.۳۷۲



محمد همت پور.۳۷۳
علی ابراهیمی.۳۷۴
زهرا فیاض.۳۷۵
روح هللا مهدی پور.۳۷۶
علی علوی.۳۷۷
امین باقری.۳۷۸
عرفان رشیدی.۳۷۹
محسن رضوانی.۳۸۰
سیامک مویدزاده.۳۸۱
روزبه اکرادی کرماشانی.۳۸۲
هاشم سجادی. ۳۸۳
حیدر گویلی. ۳۸۴
شایسته طاهر خانی. ۳۸۵
طه حسینی. ۳۸۶
عزیزه لطف الهی. ۳۸۷
عبدل گلپریان. ۳۸۸
امیر توکلی. ۳۸۹
سونا مروت. ۳۹۰
ایرج رودباری.۳۹۱
اسرین نبوی. ۳۹۲
کامران اخشی. ۳۹۳
بیتا نصرتی. ۳۹۴
الهام صالحی. ۳۹۵
فرح ریاحی. ۳۹۶
میثم ماسوری. ۳۹۷
تیمور ذوفنون. ۳۹۸
اکبر خراسانی قانع. ۳۹۹
مهناز موسایی فر. ۴۰۰
اسماعیل صفر زاده. ۴۰۱
مرضیه ایرانی. ۴۰۲
جمال صابری. ۴۰۳
تهمینه گشتاسبی. ۴۰۴
شیوا محبوبی. ۴۰۵
پریا اسدی. ۴۰۶
آرش امیری. ۴۰۷
مسعود رسول پناه. ۴۰۸
سعدا احمدی. ۴۰۹
اردشیر زارعی قنواتی. ۴۱۰
ابراهیم کوچکی. ۴۱۱
محسن مقصودی. ۴۱۲
مسعود سعادت. ۴۱۳
حسین جوادی. ۴۱۴
فریبا طالبیان. ۴۱۵



سوسن شهبازی. ۴۱۶
امیر جواهری لنگرودی. ۴۱۷
حسن نایب هاشم. ۴۱۸
معصومه محمودی. ۴۱۹
صباح باسامی. ۴۲۰
فائزه مسعودی فر. ۴۲۱
باران قدر آبادی. ۴۲۲
فریبا شیروانی. ۴۲۳
بهمن ایراندوست. ۴۲۴
فریبا مرادی پور. ۴۲۵
محمد حسین کشاورزی. ۴۲۶
فائزه ستاری. ۴۲۷
ایرج اورجی. ۴۲۸
نسرین نوروزی. ۴۲۹
واحد کریمپور. ۴۳۰
بهناز خندانی. ۴۳۱
سلطانعلی ورقایی. ۴۳۲
غفار غالم ویسی. ۴۳۳
مینا مرشدزاده. ۴۳۴
فواد دانشی. ۴۳۵
آرش پیروز. ۴۳۶
فواد زمانی. ۴۳۷
بهداد بردبار. ۴۳۸
هما مرادی. ۴۳۹
امید گلسرخی. ۴۴۰
پیران آزاد. ۴۴۱
فاطمه طباطبایی. ۴۴۲
بابک ساالری. ۴۴۳
شهین غالمی. ۴۴۴
کاوه مرتضوی. ۴۴۵
دارا مستوفی. ۴۴۶
علی قانع. ۴۴۷
سیامک فرید. ۴۴۸
کاز.م. ۴۴۹
محمدرضا قلی پور. ۴۵۰
مرضیه عزیزیان. ۴۵۱
جاوید رضایی. ۴۵۲
محدثه آقا براریان. ۴۵۳
علیرضا علیزاده. ۴۵۴
وهاب انصاری. ۴۵۵
نیشتمان عبدالهی. ۴۵۶
محمد بابایی. ۴۵۷
الدوز هاشمی. ۴۵۸



مرجانه ربدوست مطلق. ۴۵۹
مرجان داوودی. ۴۶۰
قاسم بهرامی. ۴۶۱
فیروزه یعقوب رازلیقی. ۴۶۲
زهرا شفیعی دهاقانی. ۴۶۳
زهرا ابراهیمی. ۴۶۴
داریوش عدیم. ۴۶۵
مرجان مهاجر. ۴۶۶
فرنگیس مرادی. ۴۶۷
کامیار الری. ۴۶۸
شیدا روستایی. ۴۶۹
یدی محمودی. ۴۷۰
داود آرام. ۴۷۱
آرمان آزاد. ۴۷۲
پروین معاذی. ۴۷۳
آبراهام ملک. ۴۷۴
 سحر شهیار۴۷۵
شاهین شریفیان۴۷۶
پریسا احمدیان. ۴۷۷
سلورا لزرجلنی.۴۷۸
کژال ایلخانی زاده. ۴۷۹
سیما صاحبی.۴۸۰
حماد شیبانی. ۴۸۱
حجت کسرائیان. ۴۸۲
نسرین نوروزی. ۴۸۳
زویا امین. ۴۸۴
حمید فروتن. ۴۸۵
پروین ذبیحی. ۴۸۶
آرام رستمی زاده. ۴۸۷
جمیله نقدی. ۴۸۸
علی محمدیان. ۴۸۹
دامون پرن. ۴۹۰
طاووس نعیم زاده. ۴۹۱
آقا مراد زاهدی. ۴۹۲
شاهو خلعتبری. ۴۹۳
سنور سردشتی. ۴۹۴
جمال منصوری. ۴۹۵
نسرین صادقی. ۴۹۶
زهره رحیمی. ۴۹۷
حوری نوروزی. ۴۹۸
حمید غضنفری. ۴۹۹
شهاب بهرامی. ۵۰۰
سودابه شکیب. ۵۰۱



عزیز آجیکند. ۵۰۲
بختیار اتابک. ۵۰۳
مهرداد امین وزیری. ۵۰۴
کتایون فرد. ۵۰۵
مهدی پناهی. ۵۰۶
محمد اعطمی. ۵۰۷
آرش مینهاس. ۵۰۸
سپیده مجیدیان. ۵۰۹
حوریه فرج زاده. ۵۱۰
خلیل کیوان. ۵۱۱
شاهو پیرخضریان. ۵۱۲
سوسن هجرت. ۵۱۳
شنو مهربانی. ۵۱۴
شینه مهربانی. ۵۱۵
پویا کرمی. ۵۱۶
دانیال شهرمیزادی. ۵۱۷
نینا احمدی. ۵۱۸
پروانه نفیسی. ۵۱۹
رزا رولفقاری. ۵۲۰
محمد فارسی. ۵۲۱
آذر فارسی. ۵۲۲
ابراهیم آوخ. ۵۲۳
فریبا ثابت. ۵۲۴
پیروز زورچنگ. ۵۲۵
گلناز غبرائی. ۵۲۶
رضا اکرمی. ۵۲۷
علی کامرانی. ۵۲۸
پرویز مختاری. ۵۲۹
جالل رستمی. ۵۳۰
علی اصغر فرداد. ۵۳۱
مرتضی ملک. ۵۳۲
ملیحه جلیلوند. ۵۳۳
پرویز دستمالچی. ۵۳۴
ناهید حسینی. ۵۳۵
محمد آزادگر. ۵۳۶
خلیفه موسوی. ۵۳۷
بهروز فراهانی. ۵۳۸
سیروس ملکوتی. ۵۳۹
سهیال آزادبخت. ۵۴۰
سودابه اردوان. ۵۴۱
پریسا احمدیان. ۵۴۲
فریدون احمدی. ۵۴۳
دانیال حسینی. ۵۴۴



فرهاد شفیع زاده. ۵۴۵
سارا میرزایی. ۵۴۶
زانیار سهرابی. ۵۴۷
آزاده بهکیش. ۵۴۸
محمد کاظمی. ۵۴۹
ظهیر رضوی. ۵۵۰
الناز کریمی. ۵۵۱
جواد قاسمی. ۵۵۲
هژیر شریعتی. ۵۵۳
مصطفی فرداندیش بزرگمهر. ۵۵۴
مرجان افتخاری. ۵۵۵
سایه شفیعی. ۵۵۶
پروانه بلند. ۵۵۷
حامد یوسف زاده. ۵۵۸
پیزان ده رمان سردشت. ۵۵۹
غالم همتی. ۵۶۰
اسرین نبوی. ۵۶۱
ژیال حسنپور. ۵۶۲
سحر محمدی. ۵۶۳
فرزین جوادی. ۵۶۴
اسمر نادرپور. ۵۶۵
شیدا حقیقی. ۵۶۶
رضا شیردم. ۵۶۷
مهری عباسی. ۵۶۸
توران ناظمی. ۵۶۹
شهال فاطمی. ۵۷۰
زهره راد. ۵۷۱
عنایت یوسف پور. ۵۷۲
زینب رمضانی. ۵۷۳
نینا تابان. ۵۷۴
محترم میرعبداللهی. ۵۷۵
هادی پاکزاد. ۵۷۶
حمیال نیسگیللی. ۵۷۷
عسگر آهنین. ۵۷۸
صادق کارگر. ۵۷۹
یوسف اردالن. ۵۸۰
پرستو فروهر. ۵۸۱
ملیحه شریف زاده. ۵۸۲
حسن نجفی. ۵۸۳
امیرعباس آذرم وند. ۵۸۴
رحیم یزدانپرست. ۵۸۵
حمید سایه. ۵۸۶
شهناز مرتب. ۵۸۷



میترا دانشی. ۵۸۸
مهران محبوبی. ۵۸۹
جان نیرومند. ۵۹۰
سام نیرومند. ۵۹۱
فرزانه درخشان. ۵۹۲
منصور ترکاشوند. ۵۹۳
حسام نگهبان. ۵۹۴
مژگان محمدی. ۵۹۵
خشایار خسروی. ۵۹۶
ولی عظیم زاده. ۵۹۷
نوید میامی. ۵۹۸
محمد جوانمرد. ۵۹۹
امیلی اله بیگی. ۶۰۰
آیدین غالمزاده. ۶۰۱
الناز فاطمی. ۶۰۲
مهدی محبی. ۶۰۳
زرتشت احمدی راغب. ۶۰۴
اشکان قنبری. ۶۰۵
ثمر کی مقصودی اتابکی. ۶۰۶
سهیال کارگر. ۶۰۷
ابراهیم موالیی. ۶۰۸
مجید کارگران. ۶۰۹
نازان شریعتی. ۶۱۰
زانیار سهرابی. ۶۱۱
فواد محمدی. ۶۱۲
مهدی پناهی. ۶۱۳
داوود احمدلو.۶۱۴
احمد بابایانی. ۶۱۵
فرشته ناجی حبیب زاده. ۶۱۵
منصوره بهکیش. ۶۱۶
غالمرضا ایاغ. ۶۱۷
بابک ایاغ. ۶۱۸
عیدی نعمتی. ۶۱۹
ناهید نصرت. ۶۲۰
مجید عبدالرحیم پور. ۶۲۱
كرامت رحمانیان. ۶۲۲
احمد پوری. ۶۲۳
محمد پور دوائی. ۶۲۴
ملیحه زهتاب. ۶۲۵
حسن عربزاده حجازی. ۶۲۶
روژا روشن. ۶۲۷
مسعود شب افروز. ۶۲۸
 ندا احمدی۶۲۹



 احسان هللا بیابانی۶۳۰
 علی امیدی۶۳۱
 سعید نقره کار۶۳۲
 اصغر بروز۶۳۳
 فریار اسدیان۶۳۴
 محمد اشرفی۶۳۵
مرتضي صادقي. ۶۳۶
رضا چرندابی. ۶۳۷
احمد پورمندی. ۶۳۸
مهرک کمالی. ۶۳۹
سیاووش میرزاده. ۶۴۰
فریده پورعبدهللا. ۶۴۱
مهدی استعدادی شاد. ۶۴۲
سیامند زند. ۶۴۳
منوچهر شهرکی. ۶۴۴
تابان. ف. ۶۴۵
داریوش محمدی. ۶۴۶
پدرام معینی. ۶۴۵
صباح باسامی. ۶۴۶
حجت مشایخ. ۶۴۷
معصومه حسینی. ۶۴۸
صادق افشاری. ۶۴۹
اسماعیل حبیبی بردبری. ۶۵۰
علی موسی پور. ۶۵۱
سامان ملکی. ۶۵۲
یاسین مرادی. ۶۵۳
فرمیسک حاجی میرزایی. ۶۵۴
سمیه اسدی. ۶۵۵
فرخنده جعفری. ۶۵۶
پریسا سردشتی. ۶۵۷
میتراسنجابی. ۶۵۸
لی ال اعالیی. ۶۵۹
پوران رحمانی. ۶۶۰
عسل اسعدی. ۶۶۱
مهدی باباپور. ۶۶۲
رضا اکبری. ۶۶۳
محمدمولودی. ۶۶۴
فریبا محمدی. ۶۶۵
فرشته سینایی. ۶۶۶
امیر درویشوند. ۶۶۷
کسری تبریزی. ۶۶۸
نیکتا تبریزی. ۶۶۹
فریدون جهان تیغی. ۶۷۰



حمید اسدی. ۶۷۱
نسیم کمالی. ۶۷۲
سیدرضا هاشمی. ۶۷۳
سهیل مرادی. ۶۷۴
علی اکبری. ۶۷۵
رسول عسگری. ۶۷۶
رضا باقری. ۶۷۷
اردشیر مهرداد. ۶۷۸
اصغر علیراده آمینه. ۶۷۹
رضاجوشنی. ۶۸۰
هدایت سلطانزاده. ۶۸۱
مسعود شفائی. ۶۸۲
دلیر سفیدی. ۶۸۳
پروین اشرفی. ۶۸۴
شهرزاد اهوچشم. ۶۸۵
میهن ر وستا. ۶۸۶
مریم محبوب. ۶۸۷
بهنام عالمی. ۶۸۸
نیما کریمی. ۶۸۹
رضا خان بهادر. ۶۹۰
آرمان محمدی. ۶۹۱
سجاد آزادی. ۶۹۲
سپیده امیری. ۶۹۳
مریم محبوب. ۶۹۴
کیمیا زرکش. ۶۹۵
مازیار آزمون. ۶۹۶
حمید حیدری. ۶۹۷
نگین فیروزی. ۶۹۸
دانیال حقگو. ۶۹۹
رشید ابوطالبی. ۷۰۰
فریبا داوودی مهاجر. ۷۰۱
کیوان غفاری. ۷.۲

مهدی غفاری. ۷۰۳
کوروش نادرخانی. ۷۰۴
حمیدرضا قلندری. ۷۰۵
مجید یعقوبی نژاد. ۷۰۶
حمید وزیری. ۷۰۷
سعید قلی پور. ۷۰۸
علی رامش. ۷۰۹
رضا شاهواروقی فراهانی. ۷۱۰
رضا فخر. ۷۱۱
محبوبه فخر. ۷۱۲
حلیله قلی پور. ۷۱۳



عباس شمس. ۷۱۴
زهره باجالن. ۷۱۵
عباس باجالن. ۷۱۶
سید آقا بطحایی. ۷۱۷
رضوان مقدم. ۷۱۸
علی رسولی. ۷۱۹
نگین شیرزادی.۷۲۰
باران خاکباز.۷۲۱
الهام کریمی.۷۲۲
یاسمن.۷۲۳
اکرم مصباح.۷۲۴
ایرج رودباری.۷۲۵
ناهید ناظمی.۷۲۶
سیاوش مسرور.۷۲۷
جواد قاسمی.۷۲۸
ارش قادرزاده.۷۲۹
حسین حسینی.۷۳۰
الهه فراهانی.۷۳۱
ضیا زمانسرایی.۷۳۲
زهرا عزیز ابادی.۷۳۴
طاهره فراهانی.۷۳۵
انسیه فراهانی.۷۳۶
الله دانشیار.۷۳۷
فرهاد شیخی.۷۳۸
حسین شاکری.۷۳۹
نگیسا شهبازی.۷۴۰
پویا شریفی.۷۴۱
امجد حسین پناهی.۷۴۲
الشا موحیی.۷۴۳
نگین آرامش.۷۴۴
شیدا بستانی.۷۴۵
مهدی باقری.۷۴۶
سجاد شکری.۷۴۷
پویان مقدسی.۷۴۸
سید حمید ساجدی.۷۴۹
حسن منوچهری.۷۵۰
شیرین نجف زاده.۷۵۱
آرمان محمدی نوره.۷۵۲
آرش سیفی.۷۵۳
آرون عسگری.۷۵۴
عباس محمدپور.۷۵۵
ژانت پالم كویست.۷۵۶
مریم روستایی.۷۵۷



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



محمد رضا موسوی. ۸۲۲
حامد خلیلی. ۸۲۳
حسین امیری. ۸۲۴
عاطفه حسینی پور. ۸۲۵
کاوه امیری. ۸۲۶
محمدامیری. ۸۲۷
محمدرستاره از لکستان. ۸۲۸
سیدحامد احمدی. ۸۲۹
می ژوفسون. ۸۳۰
شبگیر حسینی. ۸۳۱
مریم رمضانی. ۸۳۲
علی تهورا. ۸۳۳
اشرف گیالنی. ۸۳۴
رضا طیبی. ۸۳۵
فاطمه حاتمی. ۸۳۶
محمود محبوب. ۸۳۷
کوروش رضایی. ۸۳۸
فائز قویدل. ۸۴۰
پویا غالمرضایی. ۸۴۱
سجاد قاسمی شهرکی. ۸۴۲
یغما علیخانی. ۸۴۳
حامد فرج زاده. ۸۴۴
مانی خرسندی. ۸۴۵
صحرا بهار. ۸۴۶
 هما یگانه۸۴۷
 یوسف یساولی۸۴۸
 شکوفه یعقوبی۸۴۹
 حامد یقوبی۸۵۰
 هاشم یعقوبی۸۵۱
 نورمحمد یعقوبی۸۵۲
 سیروس تبریزی۸۵۳
 پریا یعقوبی۸۵۴
 آشیل مقیمی پور۸۵۵
 مسعود کمالی۸۵۶
 ریبوار کامرانی پور۸۵۷
 پریسا فالح۸۵۸
 محمد یوسفی رباطی۸۵۹
 آکو امین۸۶۰
 ابراهیم کاله کج۸۶۱
 سیاوش قلیچ خانی۸۶۲
 مهدی جنگی۸۶۳
 آرمان شادیوند۸۶۴
 پناه کاوه۸۶۵



 پارمیس ورد۸۶۶
 یاسین مرادیان۸۶۷
 فریده عبدزاده۸۶۸
 شاهین گوهری۸۶۹
 میثم احمدی۸۷۰
 رسول حسین خانی۸۷۱
 رضا علیزاده۸۷۲
 امید اسماعیلزاده۸۷۳
 لیدا انصاری۸۷۴
 آتوسا حسینی۸۷۵
 وریا دل انگیز۸۷۶
 ندا اسدی۸۷۷
 مجید نجفی۸۷۸
 سامان اسدی۸۷۹
 میثاق فروغی۸۸۰
 رضا پروری۸۸۱
 حسین علی زاده محسنی۸۸۲
 كایسا إلندال۸۸۳
 كیمیا تاجیك۸۸۴
 شیوا محبوبی۸۸۵
 حمیرا المعی۸۸۶
 طاهره المعی۸۸۷
 مریم االمعی۸۸۸
 سیما پورابراهیم۸۸۹
 ستاره رستمی۸۹۰
 سیاوش سلطاني۸۹۱
 نفیسه بلند۸۹۲
 ایرج امیری۸۹۳
 سامان ملکی۸۹۴
 کمال ملکی۸۹۵
 فرناز فرخ۸۹۶
 روزبه حبیبیان۸۹۷
 پارسا پیروز فرد۸۹۹
 ژوان صادقی۹۰۰
 مصطفی اکبری۹۰۱
 میترا حیدری۹۰۲
 کیومرث امیری۹۰۳
دانشجو.  هیراد بداقی۹۰۴
 نیره نیکرفتار۹۰۵
 گیتی تبریزی۹۰۶
. زهرا اذرگشب۹۰۷

 بردیاامیری۹۰۸
 جواد قاسمی کارگر اخراجی۹۰۹



 ندا سلطانفر۹۱۰
 شهین حیدری۹۱۱
 مایلیز برانت۹۱۲
 غالب حسینی۹۱۳
 نفیسه بلند۹۱۴
 ایرج امیری۹۱۵
 سامان ملکی۹۱۶
 کمال ملکی۹۱۷
 فرناز فرخ۹۱۸
 روزبه حبیبیان۹۱۹
 پارسا پیروز فرد۹۲۰
 ژوان صادقی۹۲۱
 مصطفی اکبری۹۲۲
 میترا حیدری۹۲۳
 کیومرث امیری۹۲۴
دانشجو.  هیراد بداقی۹۲۵
 نیره نیکرفتار۹۲۶
 گیتی تبریزی۹۲۷
. زهرا اذرگشب۹۲۸

 بردیاامیری۹۲۹
 جواد قاسمی کارگر اخراجی۹۳۰
 غالب حسینی۹۳۱
 علی فیض۹۳۲

میرصدرالدین میرراجعی. ۹۳۳.
یداله بلدی. ۹۳٤
کوهیار نامی. ۹۳٥
رضا کاویانی. ۹۳٦
سیامند هوزان. ۹۳۷
نوشزاد ناظمی. ۹۳۸
حسین عارفی. ۹۳۹
علی حبیبی. ۹٤۰
م شکیب. ۹٤۱
اعظم شیرزه. ۹٤۲
تیمور ذوفتون. ۹٤۳
رضا قاسمی. ۹٤٤
پرنده پرنده. ۹٤٥
سهیال وحدتی بنا. ۹٤٦
پروانه فاطمه حاجیلو. ۹٤۷
منصوره شجاعی. ۹٤۸
مهدی خانبابا تهرانی. ۹٤۹
پیزان ده رمان ناویی. ۹٥۰
حمید شعبانی. ۹٥۱
داریوش لعل ریاحی. ۹٥۲



شجاع الدین اعتمادی. ۹٥۳
حمید موسوی پوراصل. ۹٥٤
تقی روزبه. ۹٥٥
سیروس شاملو. ۹٥٦
ناصر رحمانی نژاد. ۹٥۷
داریوش غفاري. ۹٥۸
مریم شیر علی. ۹٥۹
مسعود عالفی. ۹٦۰
منیر فرهودی. ۹٦۱
طالب یوسفی. ۹٦۲
سعید قاسمی. ۹٦۳
مژگان نجفی. ۹٦٤
کیانوش دوسی پور. ۹٦٥
فرنگیس بایقره. ۹٦٦
نیک دهکردی. ۹٦۷
پیام افشار. ۹٦۸
اذر معتضدی. ۹٦۹
جاوید حکیمی. ۹۷۰
آرمان اسماعیلی. ۹۷۱
شبگیر حسنی. ۹۷۲
بهروز خباز. ۹۷۳
عزت دولت آبادی. ۹۷٤
مسعود فروزش راد. ۹۷٥
علی اخالصی. ۹۷٦
علی حبیبی. ۹۷۷
علی دماوندی. ۹۷۸
پروانه قاسمیان. ۹۷۹
م شکیب. ۹۸۰
رضا قاسمي. ۹۸۱
مهوش افصحی. ۹۸۲
علی شریفیان. ۹۸۳
سام عیسی. ۹۸٤
فرنگیس بایقاره. ۹۸٥
شیدا مهدوی. ۹۸٦
شهناز هماپور. ۹۸۷
اصغر نصرتی. ۹۸۸
حسین رادبوی. ۹۸۹
بهمن ناصری. ۹۹۰
خسرو زارع فرید. ۹۹۱
سالم زیجی. ۹۹۲
خاطره معینی. ۹۹۳
بهروز پیله ور. ۹۹٤
حسن زهتاب. ۹۹٥



اکبر ذکاوتی. ۹۹٦
محمود میرمالک ثانی. ۹۹۷
محمد کریمی. ۹۹۸
کامران امیری. ۹۹۹

مهین خدیوی. ۱۰۰۰
حسین افصحی.۱۰۰۱
شهین امیری. ۱۰۰۲
نسرین قطبی. ۱۰۰۳
طهماسب وزیری. ۱۰۰۴
محمد صادق علی اصغری. ۱۰۰۵
پروین همتی. ۱۰۰۶
امیرحسین بهبودی. ۱۰۰۷
جلتل کیابی. ۱۰۰۸
منوچهر مقصود نیا. ۱۰۰۹
محید آژنگ. ۱۰۱۰
ایرج قهرمانلو. ۱۰۱۱
معصومه نورزاد. ۱۰۱۲
فرامرز فهیمی.۱۰۱۳
بهرام چنگایی. ۱۰۱۴
فرید فراز. ۱۰۱۵
شادی حکیمی. ۱۰۱۶
مهدی علیزاده سقطی. ۱۰۱۷
بکتاش آبتین.۱۰۱۸
پژمان نعمتی.۱۰۱۹
نوشین اخوان صابر.۱۰۲۰
فرزاد صادق زاده.۱۰۲۱
محمد رضایی.۱۰۲۲
شایان صالحی.۱۰۲۳
جواد توفیق.۱۰۲۴
حامد وحیدی.۱۰۲۵
حمید موسوی.۱۰۲۶
افشین رجبی.۱۰۲۷
هیراد بداقی.۱۰۲۸
منوچهر گلشن.۱۰۲۹
امیر نیلو.۱۰۳۰
قاسم کریمی.۱۰۳۱
پیمان فرهنگیان.۱۰۳۲
زهره جوکار.۱۰۳۳
امیر کاری.۱۰۳۴
سمیه علیزاده.۱۰۳۵
علی معتمدیان.۱۰۳۶
مهوش گلپریان.۱۰۳۷
میترا مرادی.۱۰۳۸



نثار تاج.۱۰۳۹
ساسان حسن آبادي.۱۰۴۰
اسماعیل محمودی.۱۰۴۱
منصورکریمی.۱۰۴۲
محمد مهدی دانایی.۱۰۴۳
پیمان سالم.۱۰۴۴
شادی انصاری.۱۰۴۵
محسن امیرانی.۱۰۴۶
آمنه رحیمی.۱۰۴۷
علیرضا خوشرو.۱۰۴۸
مازیار میرزاده.۱۰۴۹
یاسمن شهامی پور.۱۰۵۰
آزاده جعفری پور.۱۰۵۱
حسین شاکری.۱۰۵۲
شاهین فالحی.۱۰۵۳
محمد حداد کاشانی.۱۰۵۴
سعید رادفر.۱۰۵۵
وحید رادفر.۱۰۵۶
آزیتا زواری.۱۰۵۷
شهین پورحسن.۱۰۵۸
مریم داوودی امید.۱۰۵۹
سحر همایونی.۱۰۶۰
عاطفه رضا توفیق.۱۰۶۱
لعیا بزازپور.۱۰۶۲
ژانت هدرا.۱۰۶۳
میترا جوشنی.۱۰۶۴
سعید خلیلی.۱۰۶۵
حسین موسوی.۱۰۶۶
مصطفا عزیزی.۱۰۶۷
قاسم کریمی.۱۰۶۸
پیشکو فاتحی.۱۰۶۹
پرشنگ فاتحی.۱۰۷۰
لیال یوسف آذر.۱۰۷۱
نریمان رندانی.۱۰۷۲
مومن ساعدی.۱۰۷۳
سعدی فتحی.۱۰۷۴
مجید یعقوبی نژاد.۱۰۷۵
یوسف قادری.۱۰۷۶
مرتضی جیحون طلب.۱۰۷۷
سجاد بابایی.۱۰۷۸
ارمان دریواس.۱۰۷۹
نیکروز اسماعیل زاده.۱۰۸۰
پویا مظلومی.۱۰۸۱



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



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



داوود نوائیان.۱۱۶۸
علی پورنقوی.۱۱۶۹
یوسف محمدی.۱۱۷۰
رضا باقری.۱۱۷۱
آینده آزاد.۱۱۷۲
فرود سیاوش پور.۱۱۷۳
دنا بابا احمدی.۱۱۷۴
امیر ساسان شرفی.۱۱۷۵
فرهنگ رضایی.۱۱۷۶
انور میرستاری.۱۱۷۷
پرویز مختاری.۱۱۷۸
فاطمه رضایی.۱۱۷۹
فردوس جمشیدی رودباری.۱۱۸۰
افسانه گودرزی.۱۱۸۱
محمد سلیمانی.۱۱۸۲
احمد مشعوف.۱۱۸۳
االهه شکرائی.۱۱۸۴
انوشه مشعوف.۱۱۸۵
امیر خدیر.۱۱۸۶
نیما مشعوف.۱۱۸۷
پرویز نویدی.۱۱۸۸
مهدی ابراهیم زاده.۱۱۸۹
مینو حقیقی.۱۱۹۰
قدرت عباسی.۱۱۹۱
آرش کمانگر.۱۱۹۲
احسان ثابت.۱۱۹۳
اکبر دیلمی.۱۱۹۴
شاهرخ احمدی.۱۱۹۵
مجید سبحانی.۱۱۹۶
امیر انصاری.۱۱۹۷
محمدرضا رشت.۱۱۹۸
امیر دها.۱۱۹۹
مارک هیل.۱۲۰۰
بهزاد ارمغانی.۱۲۰۱
محسن حیدریان.۱۲۰۲
عباس دالوند.۱۲۰۳
رشید فدائی.۱۲۰۴
طاهره ملکی.۱۲۰۵
امیر معیری.۱۲۰۶
سیما حشمت.۱۲۰۷
مرتضی غالمی.۱۲۰۸
کتایون فرد.۱۲۰۹
میالد پورعیسی.۱۲۱۰



عبدهللا ابراهیمی.۱۲۱۱
الهه جمشیدی.۱۲۱۲
بهنوش کراهی.۱۲۱۳
شهاب شکوهی.۱۲۱۴
مزدک لیماکشی.۱۲۱۵
عباس سماکار.۱۲۱۶
فیروزه طالبیان.۱۲۱۷
علی ایالنلو.۱۲۱۸
ابوزر صلح جو.۱۲۱۹
غالم جمالی.۱۲۲۰
آذر مقدم.۱۲۲۱
پاتریک بهرامی.۱۲۲۲
جابر رحیمی.۱۲۲۳
حمیدریاحی.۱۲۲۴
آرش امجدی.۱۲۲۵
ابراهیم دینخواه .۱۲۲۶
ابوالحسن عظیمی.۱۲۲۷
احمد نوی.۱۲۲۸
احمد شکوه.۱۲۲۹
ارژنگ بامشاد.۱۲۳۰
اردشیر نظری.۱۲۳۱
بهروز نظری.۱۲۳۲
پرویز جواهری.۱۲۳۳
پتی محمد بلوچ.۱۲۳۴
تهمینه بقائی.۱۲۳۵
ثریا چیت ساز.۱۲۳۶
جالل نادری.۱۲۳۷
حمزه عظیمی.۱۲۳۸
حسین سعدی.۱۲۳۹
حسین فردوسی.۱۲٤۰
حمید آذر.۱۲٤۱
داریوش ارجمندی.۱۲٤۲
جواد قدسی.۱۲٤۳
روبن مارکاریان.۱۲٤۴
رزا دیار.۱۲٤۵
رفعت رنجبران لنگرودی.۱۲٤۶
رحیم استخری.۱۲٤۷
رضا چیت ساز.۱۲٤۸
رضا سپیدرودی.۱۲٤۹
رضا رئیس دانا.۱۲٥۰
سروش قازاریان.۱۲٥۱
سعید تقوی.۱۲٥۲
سیما ریاحی لنگرودی.۱۲٥۳



سیاوش میرزایی.۱۲٥۴
سیامک انصاری.۱۲٥۵
سیرانوش مرادیان.۱۲٥۶
شاهین کاظمی.۱۲٥۷
صادق افروز.۱۲٥۸
عالم جوادی.۱۲٥۹
عسکر شیرین بالغی.۱۲٦۰
عصمت طالعی.۱۲٦۱
علی بلوچ.۱۲٦۲
علی فیاض.۱۲٦۳
عیدی نعمتی.۱۲٦۴
فریدا سهرابیان.۱۲٦۵
فیروزه راد.۱۲٦۶
فرخ قهرمانی.۱۲٦۷
فرهنگ طاولی.۱۲٦۸
گلناز غبرایی.۱۲٦۹
(فعال با سابقه جنبش سندیکائی)مانوئل اسماعیلی .۱۲۷۰

محمدرضا شالگونی.۱۲۷۲
محمد تجلی جو لنگرودی.۱۲۷۳
مریم محسنی.۱۲۷۴
مریم عظیمی.۱۲۷۵
مریم اسکویی.۱۲۷۶
مریم امانی.۱۲۷۷
محمد خسروی.۱۲۷۸
مازیار واحدی.۱۲۷۹
مجتبی نظری.۱۲۸۰
نجف روحی.۱۲۸۱
نیکی میرزایی.۱۲۸۲
نگار محسنی.۱۲۸۳
نرگس شریفی.۱۲۸۴
نوید مومنی.۱۲۸۵
یاسمین میظر.۱۲۸۶
یوسف آبخون.۱۲۸۷
احمد کاوسیان.۱۲۸۸
منوچهر یاوری.۱۲۸۹
حسین توسلی.۱۲۹۰
دکتر حسین یحیایی.۱۲۹۱
نصرهللا قاضی.۱۲۹۲
(بازیگر مدرسه موش ها و تاتر کودکان) ناصر غفرانی فر .۱۲۹۳

کیومرث حسین زاده.۱۲۹۴
کیوان مهاجر.۱۲۹۵
بهشاد پورالکان.۱۲۹۶
فریدا رضوی.۱۲۹۷



پرست فاطمی.۱۲۹۸
احمد کاوسیان.۱۲۹۹
آزاد رحیمی.۱۳۰۰
شنو احمدی.۱۳۰۱
خسرو سبز.۱۳۰۲
محسن منوچهری پور.۱۳۰۳
افشین معصومی.۱۳۰۴
دانیال مهدوی.۱۳۰۵
کیکاوس عباسی.۱۳۰۶
سهیال زنجانی.۱۳۰۷
رویا آرمان.۱۳۰۸
شهاب مخبری.۱۳۰۹
هاشم سجادی.۱۳۱۰
سام همتی.۱۳۱۱
هوشنگ قهرمانلو.۱۳۱۲
غالمرضا اردبیلی.۱۳۱۳
شهال حیدری.۱۳۱۴
آناهیتا شمس مولوی.۱۳۱۵
یوسف عزیزی بنی طرف.۱۳۱۶
علی امانی.۱۳۱۷
جواد ریاحی.۱۳۱۸
زهره اشتال هاکه.۱۳۱۹
محمد رحیمی.۱۳۲۰
شاهپور سرمست.۱۳۲۱
علی رحیم پور.۱۳۲۲
پرستو فاطمی.۱۳۲۳
آزاد رحیمی.۱۳۲٤
شنو احمدی.۱۳۲٥
خسرو سبزه.۱۳۲٦
محسن منوچهری پور. ۱۳۲۷
افشین معصومی. ۱۳۲۸
دانیال مهدوی.۱۳۲۹
کیکاوس عباسی.۱۳۳۰
سهیال زنجانی. ۱۳۳۱
رویا آرمان.۱۳۳۲
شهاب مخبری. ۱۳۳۳
هاشم سجادی. ۱۳۳٤
سام همتی. ۱۳۳٥
احمد پورمندی.۱۳۳٦
غالمرضا اردبیلی. ۱۳۳۷
شهال حیدری. ۱۳۳۸
آناهیتا شمس مولوی.۱۳۳۹
یوسف عزیزی بنی طرف. ۱۳٤۰



علی امانی. ۱۳٤۱
جواد ریاحی. ۱۳٤۲
زهره اشتال هاکه. ۱۳٤۳
محمد رحیمی. ۱۳٤٤
شاهپور سرمست. ۱۳٤٥
علی رحیم پور.۱۳٤٦

 

 
...امضا ها ادامه دارد
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