
!کشتارکارگران،چهره عريان مدافعان سرمايه  
)١ -ادامه امضاها(  

!کارگران  
!مردم آزاديخواه  

 
چنان که می دانيد درپی بيکارشدن شماری از کارگران کارخانه ذوب مس در 

خاتون آباد شهر بابک دراستان کرمان،کارگران بيکارشده که برای زنده ماندن 
رمحل کارخانه دست به تحصن خود و خانواده شان خواهان کار بودند د

برخورد ضد کارگری مسئوالن استان با اين تحصن به تظاهرات مردم شهر .زدند
اين تظاهرات نيزبا گلوله حاميان سرمايه پاسخ گرفت،که در جريان .بابک انجاميد

. نفر زخمی شدند۴٠ نفر کشته و ۴آن بنابر اعالم رسمی استانداری کرمان   
محکوم کردن اين کشتار،خواستار محاکمه و مجازات ما امضا کنندگان زيرضمن 

مسببان اين کشتار و نيز جبران حقوقی خسارات وارد شده به خانواده های جان 
.باختگان و مجروحان هستيم  

 
 آمانج -۶ ايوب آذر -۵ محسن آريانا -۴ مهران آذری -٣ حسن آدينه -٢پيوند آدينه  -1

 -١١ رضا امينی -١٠ علی امينی -٩ عليرضا اصفهانی -٨ علی صفر آدينه -٧آرزو 
 ابراهيم -١۵ علی انصاری -١۴ روحی افسر -١٣  نازی اسکويی -١٢حميد احمدی 

 سيف اله احمديان -١٩ امان اسدی -١٨ رفيق انصاری -١٧ کامران اسدی -١۶امينی 
 سيد احمد احمدی -٢٣ حبيب اله اسدی -٢٢ شهريار احمدی -٢١ باقر اصالنی -٢٠
 -٢٨ مينا اعظمی ايالمی -٢٧ سودابه اهون -٢۶ وفا احمدی -٢۵نی  بهرام اصال-٢۴

 قدرت -٣٢ آرش اکبری -٣١ پرويز اکبری -٣٠ نازی اسماعيلی -٢٩ياشين ابهری 
 حسن اسالمی -٣۶ خليل ابراهيمی -٣۵ صمد اقدامی -٣۴ فرهاد اسدی -٣٣اميری 

 مرتضی اسديان  سيد-۴٠ محمد افشار -٣٩ حسين اميريان -٣٨ عباداله اميرپور -٣٧
 دالور -۴۵ دالرا اعظمی -۴۴ جليل احمدی -۴٣ کريم ايمانی -۴٢ طاهر احسانی -۴١

 علی -۴٩ غالمرضا ايوبی -۴٨ فرزين ابراهيمی -۴٧ حسن اقبالی پور -۴۶ابراهيمی 
 پيام -۵٢ محسن احمدی پور -۵١ سيد حسن احمدی باينچوب -۵٠احمدی باينچوب 

 يداله -۵۶ مهران ايقانی -۵۵ بهرنگ احمدی -۵۴ يوسف اميرکيان -۵٣ابتکارنسب 
 روزبه بهزادی -۶٠ کامبيز بهرامی -۵٩ فالمک بردايی -۵٨ موسی ايازی -۵٧ايقانی 

 ترکعلی بايرامپور -۶۴ حاجعلی بايرامی -۶٣ محمد بی رنج -۶٢ سجاد بهرامی -۶١ 
۶٩ج  داريوش بی رن-۶٨ کامبيز بشيری -۶٧ اصغر بوزجانی -۶۶ احمد بهرامی -۶۵

 افسر -٧٣ حامد بايرامی -٧٢ خداداد بهراميان -٧١ عباس بلنديان -٧٠ جعفر باهری -
 مختار -٧٧ نادر بهمنی -٧۶ اسعد بهراميان -٧۵ علی محمد بهمنی -٧۴بهرامی 

 موسی -٨١ صفر بهراميان -٨٠ رضا بهبودی -٧٩ مسيح بخشنده -٧٨باطری ساز 
 احسان -٨۵ صالح باباريز -٨۴  حسين بهادری-٨٣ حشمت بايرامی -٨٢بختياری 
 نادر -٨٩ سلمان پيرغالمی -٨٨ صالح پيرخضريان -٨٧ فرهاد پابوسی -٨۶پورنگ 

 بايرام -٩٣ نويد پارسا -٩٢ شهروز پاک نژاد -٩١ غالمعلی پيری -٩٠پورمرادی 
 علی -٩٧ عبداله تيموری -٩۶ منصور ترابی -٩۵ عليرضا تبريزی -٩۴تراب وند 
 توفيق -١٠١ باسام تورپور -١٠٠ جميل تيموری -٩٩موری  رحمت تي-٩٨تيموری 



 عليرضا ثقفی -١٠۴ محمد مصطفی ترابی -١٠٣ اقبال تيراندری -١٠٢تيراندری 
 حبيب جوادی -١٠٨ پويا جمالی -١٠٧ علی جديدی -١٠۶ مرتضی جبروتی -١٠۵
 پروين جاللی زاده -١١٢ سينا جوان -١١١ حامد جباری -١١٠ علی جباری -١٠٩
 محمد حسن -١١۶ رضا حسينی -١١۵ رشيد حشمتی -١١۴محمدرضا جباری  -١١٣
 -١٢٠ نصرت حسينی -١١٩ محسن حکيمی -١١٨ معصومه حميدی -١١٧پور 

 -١٢۴ فريبا حسينی -١٢٣ فرزاد حسينی -١٢٢ شهباز حسنی -١٢١مختار حسين زاده 
  علی حاجی-١٢٧ فرزاد حاجی ميرزايی -١٢۶ بهزاد حسين پور -١٢۵فرخ حسينی 

 -١٣١ سيد مختار حسينی -١٣٠ رسول حقيقت -١٢٩ آريز حيدری -١٢٨ميرزايی 
 بهزاد خوشابی -١٣۴ مينو خليلی -١٣٣ عبدالرسول خيوه ای -١٣٢سيد صالح حسينی 

 -١٣٩ فرشته خيری -١٣٨ علی خويی -١٣٧ احمد خانی -١٣۶ منصور خباز -١٣۵
 فرهاد -١۴٢  نسرين خوشنام-١۴١ عباس خرمدشتيان -١۴٠منصور خداوردی 

 پارسا -١۴۶ مسعود خادمی -١۴۵ علی خادمی -١۴۴ آشور خميسی -١۴٣خجسته 
 -١۵٠ حسن دينور -١۴٩ نادر ديداری -١۴٨ مرتضی درهقبی -١۴٧ديده بان 

 علی دست در جيب -١۵٣ امير داودی -١۵٢ هويدا دادخواه -١۵١مرتضی دينداری 
 سيروس دست -١۵٧ی  بهرام دزک-١۵۶ رسول دايی -١۵۵ داريوش دلير -١۵۴

 سهند -١۶١ آرزو ذکريايی -١۶٠ مصطفی داداشی -١۵٩ بهزاد داوديان -١۵٨طاليی 
 امير -١۶۵ مجتبی رمضانی -١۶۴ رضا رحمتی -١۶٣ اميد رنج -١۶٢رئيس زاده 

 -١۶٩ حسن رادپور -١۶٨ يونس روشنايی -١۶٧ فرهاد رشدی -١۶۶رحمت آبادی 
 مصطفی رستمی -١٧٢ رضا رودباری -١٧١ عباس رشيدی -١٧٠رامين رحمانپور 

 بهروز -١٧۶ کارون رستمی -١٧۵  عزت اله رستمی -١٧۴ کاوه رنجبر -١٧٣
 -١٨٠ عادل رحيميان -١٧٩ اکبر رحيمی -١٧٨ حيدر رحيمی ملکشان -١٧٧رحيمی 

 احمد -١٨٣ صالح رستمی -١٨٢ برزين رجبلو -١٨١محمد خالد رفيعی بصيری 
 رضا -١٨٧ نصراله رياحی -١٨۶علی رشيديان  -١٨۵ بابک رحيميان -١٨۴رحيمی 

پيام زمانی -١٩١ طاهر زمانی -١٩٠ علی زندی -١٨٩ حميد زارعی -١٨٨زندی 
 کاوه زند کريمی -١٩۵ موسی زندی -١٩۴ هيبت زنگنه -١٩٣ مهران زندپور -١٩٢
 جهانگير زند کريمی -١٩٨ توفيق زندی کريمی -١٩٧ رفيق زندی کريمی -١٩۶
 نامدار ساوجی -٢٠٢ امين  سبحانی -٢٠١ علی سام -٢٠٠ان  معروف زماني-١٩٩
 ابراهيم -٢٠۶ عوض ساوجی -٢٠۵ فرهاد ساروقی -٢٠۴ فرهاد سلماسی -٢٠٣

 عباس -٢١٠ رضا سرابی -٢٠٩ ناصر سرابی -٢٠٨ امين ساوجبالغ -٢٠٧سيرجانی 
 امير -٢١۴ کاکا سلطانی -٢١٣ علی سروی -٢١٢ عزيز سهرابی -٢١١سحابی 
 حميد -٢١٨ رضا سجادی -٢١٧ سعيد ساران -٢١۶ مهرداد سليمانی -٢١۵سليمی 

 -٢٢٢ هاجر سيد مرادی -٢٢١ مهدی سلماسی -٢٢٠ رحمان سيروانی -٢١٩ساجدی 
 محمد علی سامانی -٢٢۵ رحيم سعادت -٢٢۴ حسين ساروق -٢٢٣جميله سعيدی 

فاطمه  -٢٢٩ عبدالواحد سالميه -٢٢٨ يعقوب سجادی -٢٢٧ بهرام سعادت پور -٢٢۶
 ياسين شريعتی -٢٣٢ سيد داود شاهچراغی -٢٣١ سوزان شهابی -٢٣٠شاه نظری

 اصغر -٢٣۶ اسماعيل شادکام -٢٣۵ علی شکری -٢٣۴ حسين شريعتی سمان -٢٣٣
 -٢۴٠ صارم شهبازی -٢٣٩ محسن شيرزاد -٢٣٨ اصغر شاندرمنی -٢٣٧شادان 

 -٢۴۴ادقيان  طاهر ص-٢۴٣ جميله صالحی -٢۴٢ علی صبحيان -٢۴١احمد شادی 
 عبداله صلواتی -٢۴٧ جمال صادقی -٢۴۶ نجم الدين صادقی -٢۴۵صادق صفايی 

 سعيد -٢۵١ انوشيروان صافکار -٢۵٠ صديقه صفرزاده -٢۴٩ جليل صافکار -٢۴٨
 سيد -٢۵۵ محمد طالب پور -٢۵۴ مريم طالبی -٢۵٣ شهرام طالبی -٢۵٢طبرسی 

 -٢۵٩ محمود عسگری -٢۵٨ جالل ظريفی -٢۵٧ زهرا طالبی -٢۵۶علی طاهری 
 -٢۶٣ حميد عراقی -٢۶٢ علی اکبر عزيزی -٢۶١ جبار عزيزی -٢۶٠فرزين عمار 



 -٢۶٧جواد عباسی -٢۶۶ هاشم عليپور -٢۶۵ رضا عليزاده -٢۶۴عيسی عنايتی 
٢٧١ رضا عزيزی -٢٧٠ حسين عسگری -٢۶٩ محمد عبادالهی -٢۶٨حسن عبدالهی 

 لقمان علی پناه -٢٧۴ احمد عباسی -٢٧٣ وحدت عباسی -٢٧٢ حسين عباس پور -
 نادر عظيمی -٢٧٨ فرهاد عبدالهی -٢٧٧ فريده عزتی -٢٧۶ عيسی عزيزی -٢٧۵
 رامين -٢٨٢ محمود فتاحی -٢٨١ سيد حسن غالمپور -٢٨٠ ارسالن غالمی-٢٧٩

 -٢٨۶ عليرضا فتحی -٢٨۵ محمد فرجی -٢٨۴ عيسی فاتحی کرجو -٢٨٣فرخی 
 رضا فياض منش -٢٨٩ مهدی فرامرزی -٢٨٨  فريده فرهادی-٢٨٧موسی مؤمنی

 علی فاتحی -٢٩٣ سعيد فاطمی -٢٩٢ عايشه فتاحی -٢٩١ محمد فيروزی -٢٩٠
 نعيم قادری -٢٩٧ پروانه قاسميان -٢٩۶ فريد فرود-٢٩۵ فرشيد فرود -٢٩۴کرجو 
 رفيق قادری -٣٠١ محمد قنبری -٣٠٠ مقصود قره داغی -٢٩٩ موسی قربانپور-٢٩٨
 -٣٠۵ سيامک کاکا سلطانی -٣٠۴ امير کيانپور -٣٠٣يمی ماسوله  مجيد کر--٣٠٢

 -٣٠٩ رئوف کريمی -٣٠٨ رضا کيانی -٣٠٧ علی کاکا وند -٣٠۶امين کنجد کار
 -٣١٣ سيد اصغر کريمی -٣١٢ استاد کمال -٣١١ بهمن کميز -٣١٠امير کيالنه 

 -٣١٧ حبيب کاميار -٣١۶ عسگر کريمی -٣١۵ مادح کيائيان -٣١۴حسين کريمی 
 -٣٢١ سعيد کواری -٣٢٠ نصير کواری-٣١٩ بهمن کاشانی -٣١٨شهباز کيانی

 ابوالفضل -٣٢۴ ابراهيم کرمانشاه -٣٢٣ کاوه کيائيان -٣٢٢سهراب کنگاوری 
 -٣٢٨ عبيد گويلی -٣٢٧ غالمعلی گراونديان -٣٢۶ احمد گلشيری -٣٢۵گرمابی 

 ماشااله گويلی -٣٣١ محمد گراوندی -٣٣٠ روزبه گيالسيان -٣٢٩منيژه گازرانی 
 سيد -٣٣۵ دانيال ميزانی -٣٣۴ جواد محمدی -٣٣٣ اکبر معصوم بيگی -٣٣٢کيالنه 

٣٣٩ عسگر مهديان -٣٣٨ احمد مقدم احمدی -٣٣٧ حسام ميالنی -٣٣۶علی موسوی 
 -٣۴٣ خليل مهدی -٣۴٢ حسن محمدی -٣۴١ صابر محمدی -٣۴٠ فرهاد مرتضوی -

 خالد مجيدی -٣۴۶ سعيد محمدی سمان -٣۴۵ ناصرمولودی -٣۴۴حبيب اله مولودی 
 ابراهيم -٣۵٠ هوشيار معزی -٣۴٩ کمال مؤمنی -٣۴٨ صالح محمدی -٣۴٧

 اکبر -٣۵۴ ارشد مرادی -٣۵٣ جالل مرادی -٣۵٢ سيروس ماهيار -٣۵١معصومی 
 الهام -٣۵٨ بهاره مردوخ -٣۵٧ مهدی محمدی -٣۵۶ جبار مسعودی -٣۵۵محرمی 

 مرتضی موسوی -٣۶١ شاپور مچيدی -٣۶٠نژاد  عليرضا ملک -٣۵٩منصوری 
 ميثم مرادمند -٣۶۵ بهروز محمدپور -٣۶۴ علی مرادی -٣۶٣ اکبر موسوی -٣۶٢
سيد جعفر محمديان -٣۶٩ شاطر محمد -٣۶٨ حاتم معينی -٣۶٧ محمود محمدی -٣۶۶
 حبيب -٣٧٣ ارژنگ محمديان-٣٧٢ ماشااله مرتضوی -٣٧١ علی مهديان -٣٧٠

 محمد -٣٧٧ امير نقش جهان -٣٧۶ شاپور نويد -٣٧۵ نوروزی  مجيد-٣٧۴محمودی 
 اسماعيل -٣٨٠ امين ناصر مقدم -٣٧٩ مجيد بصير زاده -٣٧٨رضوان نيک بخت 

 غالم نديروند -٣٨۴ داريوش نويد -٣٨٣ عباداله نوری -٣٨٢ علی نيری -٣٨١نادری 
 -٣٨٩ جالل ناصری -٣٨٨ علی نوره -٣٨٧ جعفر نامی -٣٨۶ مينا نصرتی -٣٨۵

 -٣٩٣ اميروهابی -٣٩٢ محمد نصرالهی -٣٩١ مازيار نيشابوری -٣٩٠ندا نوروزی 
 داريوش وثوق -٣٩۶ مصطفی وحيدی -٣٩۵ فرنگيس وهابی -٣٩۴جميله ورمقامی 

 بهاره وحدتی -۴٠٠ جمشيد وزيری -٣٩٩ ناهيد وزيری -٣٩٨ کريم ويسی -٣٩٧
 رضا همتی -۴٠۴د  شهرام واح-۴٠٣ بهروز ولی پور -۴٠٢ حبيب ورمزيار -۴٠١
 امير هدايتی -۴٠٨ فيض اله هاشمی -۴٠٧ ياسر همتی -۴٠۶ بهنام هوشيار -۴٠۵
 جواد ياقوتی -۴١٢ صادق هاشمی -۴١١ عمار هادی پور -۴١٠ عطا هدايتی -۴٠٩
 برات -۴١۶ رضا يکرنگيان -۴١۵ حسن يار محمدی -۴١۴ سينا يکه لر -۴١٣

 -۴٢٠ علی ياسوجی -۴١٩يادگاری  محسن -۴١٨ محمد يوز آبادی -۴١٧ياريجانی 
يونس يعقوبی                                                                                           
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 -۴٢۵ اميد زارعيان -۴٢۴ خليل ورمزياری -۴٢٣ ستار فتحی -۴٢٢ محسن زرگر -۴٢١

 تراب -۴٢٩ محمد فراهانی -۴٢٨ ناصر پايدار -۴٢٧ حيدر کريم -۴٢۶مجيد تمجيدی 
رهبر .  س-۴٣٣ رسام ثابت -۴٣٢ منصور سلطانی -۴٣١ احمد مصباحی -۴٣٠ثالث 
 -۴٣٨ مهناز شمس -۴٣٧مس  سياوش ش-۴٣۶ تارا شمس -۴٣۵ محمد شمس -۴٣۴

 مهدی -۴۴١) البيرق( رضا عجم-۴۴٠ بهرام رحمانی -۴٣٩) شمس(نصرت غالمعلی
 رضا مقدم -۴۴۵ الميرا مرادی -۴۴۴ رضا افرازی -۴۴٣ مزدک فرهت -۴۴٢رياضی 
-۴۵٠ فرزاد جاسمی -۴۴٩ حميد مهرآرا -۴۴٨ محمد بهشتی -۴۴٧ رزا جوان -۴۴۶

 -۴۵۴ خديجه خواجه -۴۵٣ فرانک جاسمی -۴۵٢ مزدک جاسمی -۴۵١خرمک جاسمی 
 متس -۴۵٨ بو دالبی -۴۵٧ دان پرسون -۴۵۶ بهزاد بارخدايی -۴۵۵زينت جاسمی 

 ليال دانش -۴۶٢ ستار لقايی -۴۶١ رضا غفاری -۴۶٠ هنريک برگلوند -۴۵٩ياکوبسن 
 آلبرت زاروکيان -۴۶۶ سدا وارتانيان -۴۶۵ آلن شاملو -۴۶۴ بيژن خوزستانی -۴۶٣
 پروانه -۴٧١ جالل سعيدی -۴٧٠ شايان شاهد -۴۶٩فوالدی .  ن-۴۶٨ بيژن شفيع -۴۶٧

 هما باقی -۴٧۵ فريبرز رئيس دانا -۴٧۴ علی سامانی -۴٧٣ امير سامانی -۴٧٢ملکی 
 فاطمه ولی پور شکوهی -۴٧٨ فاطمه سرحدی زاده -۴٧٧ علی صداقتی خياط -۴٧۶
 مرسده اخالقی -۴٨٢ن اشرفی  پروي-۴٨١ يوسف آبخون  -۴٨٠ محمد گازرانی -۴٧٩
 سيامک -۴٨۶ عجم بهادری -۴٨۵ جمشيد اديبی زاده -۴٨۴ مرتضی افشاری -۴٨٣

 محمد خرم -۴٩٠ مهوش خراسانی -۴٨٩ فريد پرتوی -۴٨٨ علی پيچگاه -۴٨٧بخشی 
 -۴٩۵ ناصر سعيدی -۴٩۴ آلبرت سهرابيان -۴٩٣ حسن رحيمی -۴٩٢ علی خدری -۴٩١

 يدی -۴٩٩ حوری صهبا -۴٩٨ محمد صفوی -۴٩٧شهنی  کيومرث -۴٩۶جليل محمودی 
 توفيق -۵٠٣ فرامرز فيضی زاده -۵٠٢ مظفر فالحی -۵٠١ عباس عليپور -۵٠٠عزيزی 

 -۵٠٧ مهدی کوهستانی -۵٠۶ نرگس کرمانشاهی -۵٠۵ رسول فقهازاده -۵٠۴فرجی 
 -۵١١ مرتضی محيط -۵١٠ حشمت محسنی -۵٠٩ جالل مجيدی -۵٠٨سعيد کوهستانی 

 ژيال -۵١۵ کريم رضانيا -۵١۴ سارا قاضی -۵١٣ حميد نوشادی -۵١٢ خسروی يداله
 بيژن -۵١٩ محمود منصوريان -۵١٨ سروش محبی -۵١٧ ضيا نعمتی -۵١۶قنبری 
 فرشاد -۵٢٣ پوران نوايی -۵٢٢ مسعود حسينی -۵٢١ ميترا موسوی -۵٢٠هدايت 
 ژوزف دانش -۵٢٧ صحرا راد -۵٢۶ صفار ساعد -۵٢۵ مينا جابری  -۵٢۴جابری 
 -۵٣٢ فرهاد بشارت -۵٣١ ناصرطاهری -۵٣٠ مراد قوامی -۵٢٩ مهری دانش -۵٢٨

 فريبرز -۵٣۶ عثمان جهانی -۵٣۵ ندا آزاد -۵٣۴ شيوا ايمانی -۵٣٣نهاله نوروزی 
 -۵۴٠ غالمرضا جمشيدنژاد -۵٣٩ جعفر رسا -۵٣٨ هلمت احمديان -۵٣٧مصباحی 

 -۵۴۴ رخشان بلوری -۵۴٣ آرمان عظيمی -۵۴٢ يونس خليل آقايی -۵۴١ناراله رزمجو 
 جالل پاک -۵۴٨ حميد فروتن -۵۴٧ رحيم ملکی -۵۴۶ ابراهيم پاک -۵۴۵حامد شيخانی 

۵۵٣ شبنم رمضانی -۵۵٢ آگرين عظيمی -۵۵١ آزاد عظيمی -۵۵٠ محسن مرادی -۵۴٩
 -۵۵٧ يعقوب نادری -۵۵۶ کاوه رمضانی -۵۵۵ عثمان رمضانی -۵۵۴ جعفر عظيمی -

 فاتح -۵۶١ سودابه سجودی -۵۶٠ سيف اله بسطامی -۵۵٩ فتاح حنايی -۵۵٨يری کريم من
 -۵۶۶ آرش کمانگر -۵۶۵ آرش شکيبا -۵۶۴ محمد منيری -۵۶٣ نير اکبريان -۵۶٢کله 

 -۵٧٠ فريبرز تموشی -۵۶٩ ابراهيم ابراهيمی -۵۶٨ سعدی احمدی -۵۶٧تقی روزبه 
 -۵٧۴ کاوه الياسی -۵٧٣احمديان  ابراهيم -۵٧٢ نصرت سروری -۵٧١شيالن ابراهيمی 

 حسن -۵٧٨ عباس فرد -۵٧٧ مسعود مالح صنيع -۵٧۶ بهمن شفيق -۵٧۵محمد کمالی 
 نوذر -۵٨٢ سيامک مؤيدزاده -۵٨١ هوشنگ انصاری -۵٨٠ مجيد خرمی -۵٧٩کريمی 
 ليال -۵٨۶ مرضيه نظری -۵٨۵ فيروز نظری -۵٨۴ بهروز نظری -۵٨٣نظری 



 حليم کريمی -۵٩٠ حميد کريمی -۵٨٩ عثمان محمدی -۵٨٨ سوسن بهار -۵٨٧اميرخانی 
 -۵٩۵ ناهيد نبوی -۵٩۴ فرهاد رسولی -۵٩٣ رحمان قهرمانی -۵٩٢ محسن شيخی -۵٩١

 نعيم گروسی -۵٩٩ آزاد ابدالی -۵٩٨ محمد فتحی -۵٩٧ طال نوری -۵٩۶کمال محمدی 
 -۶٠۴کيش  منصوره به-۶٠٣ امين کاظمی -۶٠٢ حسين مقدم -۶٠١ جمشيد کارگر -۶٠٠

 منصور خالدی -۶٠٨ آکو انوری  -۶٠٧ هدی پويا -۶٠۶ کاوه افشار -۶٠۵صادق کارگر 
 -۶١٣ ناصر ترکی -۶١٢ نادر مرادی -۶١١ باقی آذرباد -۶١٠ سيروان رستمی -۶٠٩

 -۶١٧ ارسطو احمدی -۶١۶ ژيال شهسواری -۶١۵ سهيال نيک نژاد -۶١۴پويا محمدی 
۶٢١ پروين فکوری -۶٢٠ اشکان الهوری -۶١٩  فرهاد سالمی-۶١٨هاوری ياراحمدی 

 -۶٢۵ يدی پيرويسی -۶٢۴ اميد رستم گرجی -۶٢٣ خبات اندری -۶٢٢ بهروز گاويليان -
 -۶٢٩ فريده ثابتی -۶٢٨ سيف اله محمدی -۶٢٧ فرزاد ملکی -۶٢۶عبداله شاه ويسی 

  ...-۶٣١ رامين عبدالهی  -۶٣٠مهين کوشا 
 

.امضاها ادامه دارد  
: ن به امضا کنندگان متن فوق لطفا با آدرس زير تماس بگيريدبرای پيوست  

mokhalefanekoshtar@yahoo.ca   


