
 
 

در باره ) آسى اف تى يو(اطالعيه کنفدراسيون جهانى اتحاديه کارگرى آزاد
 صدور ويزا براى هيئت ناظران بين المللى

 
به هئيت ناظران بين المللى پيشاپيش “به مقامات ايرانى “   اى سى اف تى يو“ 

 “دادگاه راواديد ورود به ايران اعطاء کنيد
 

  ٢٠٠٤ اوت ١٨بروکسل، 
 

ار چهار فعال کارگرى به دادگاه در ايران که متهم به همکارى با سازمان ممنوعه                  به دنبال احض  
شده اند، حنبش اتحاديه هاى کارگرى جهانى، خواستار شرکت ناظران بين المللى در           “ کومه له“

 .  اين دادگاه شده است
 

اتحادبه ( سه ناظر آى سى اف تى يو ، آقاى ماتياس الندگرن، وکيل آى سى اف تى يو در سوئد                             
، خانم اوئير بيورويل، وکيل، عضو وکالى بدون مرز در سوئد و آقاى راجى                        )ال او (سراسرى کارگران 

هنوز منتظر صدور راواديد براى نظارت بر کار دادگاه              ) غزه(سورانى رئيس مرکز حقوق بشر فلسطين        
 .  هستند

 
نه هاى  ايران براى صدور ويزا      تالش قبلى براى اتخاذ راواديد توسط ناظران نشان مى دهد که سفارتخا              

 .  منتظر دستور از تهران هستند
 
از مقامات ايرانى درخواست مى کند که ورود ناظران به ايران را براى اطمينان از                  “ آى سى اف تى يو     “

) پرونده(نظارت بين المللى بر اين دادگاه       “ . برگزارى دادگاه عادالنه براى رهبران کارگرى تضمين کنند          
اين يک مساله   . که سئوال براتگيز است    “ کومه له“، به ويژه به دليل اتهام وابستگى به            حياتى است 

 احترام به حقوق صنفى و حقوق بشر در ايران در جريان محاکمه اين چهار رهبر                 -بسيار حساسى است  
 . کارگرى زير ميکروسکوب قرار خواهد گرفت، آى سى اف تى يو، اعالم کرد

 
“ جرم“ل حسينى، برهان ديوانگرد و محمد عبدى پور اوايل سال جارى به                   آقايان محمد صالحى، جال     
در رابطه با احضار اين جهار تن به دادگاه در           . دستگير شدند ) ٢٠٠٤اول مه   ( برگزارى جشن اول ماه مه    

، آى سى اف تى يود نسيت به تاريخ محاکمه و درستى اتهانم عليه آنها ترديد خود                  ٢٠٠٤ اوت   ٢٤تاريخ  
 . ر جديد بيان کردرا به طو

 
کليه متهامان فعالين مستقل کارگرى     “ : در نامه اى به رئيس جمهور خاتمى، آى سى اف تى يو  نوشت            

 . “ هستند و هيچ گونه وابستگى به احزاب سياسى ندارند
 

به عنوان بزرکترين سازمان اتحاديه کارگرى، آى سى اف تى يو نگران آن است که متهمان در واقع به                        
مايت از حقوق کارگرى و به اجرا در آورد حقوق بشر و  برخوردارى از حقوق صنفى از جمله آزادى                    دليل ح 

هم جنين در باره زمان دستگيرى اول       “ آى سى اف تى يو    “. بيان و تشکبالت تحت تعقيب قرار گرفته اند       
“  آى سى اف تى يو    “ روز بعد از ديدار فعاالن کارگرى با هئيت          ٢  تصديق خاطر دارد که تنها        ٢٠٠٤ماه مه   

 . که از نزديک از سوى سرويس اطالعاتى ايران کنترل مى شد، به وقوغ پيوست٢٠٠٤ آوريل ٢٩در 
 
 

 نامه آى سى اف تى يو خطاب به مفامات ايرانى 
 

 کشور و سرزمين را     ١٥٢ اتحاديه کارگرى در     ٢٣٤ ميليون کارگران در     ١٤٨آى سى اف تى يو نمايندگى        
 .  ى اف تى يو همچنان عضو اتحاديه هاى جهانى استآى س. به عهده دارد

 
 . ترجمه شده است) در تبعيد(اين بيانيه توسط امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران

 )در تبعيد( امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران
    ١٣٨٣ مرداد ٢٧ برابربا ٢٠٠٤ اوت ١٨
 
 
 
 
 



 برای انتشار
)برگردان از متن فنالندی( مطبوعات                 به ١٨⁄٨⁄٢٠٠٤هلسینکی،   

 

  آارگران و در دفاع از حقوق  دموکراتیک کارگران ایرانیتظاهرات عليه دادگاه
 

 تجمع کارگران  سیار خشونت آمیزی به شھرستان سقز، لباس شخصیھا و نیروهای انتظامی جمھوری اسالمی ایران بطور ب در راهپیمای امسال اول ماه مه
اسماعیل حسینی، هادی تنومند،  دیوانگر،جاللرفقا محمود صالحی، محمد عبدی پور، بورهان .  نفر از آنھا را بازداشت کردند٥٠ و حدود   کرده حمله

  ١١این رفقا پس از اعتصاب غذای . شت شدگان بودند این بازدا  جنبش کارگری ایران و آردستان از جمله  شده  از فعالین شناختهیو محسن حكيمخودکام 
.  سال دستمزد یک کارگر ایرانی است، آزاد شدند١٥٥ بقول محمود صالحی معادل  ای باورنکردنی بسیار باال، که ، با وثیقه روزه  

 
ھم کردند، اما امروز کارت بازی اتھام کامال عوض  مت“غیر قانونی” شرکت در راهپیمای  در جریان بازجوی کارگران، مقامات جمھوری اسالمی، آنھا را به

حسینی، هادی تنومند و اسماعیل خودکام و موحسن   رفقا محمود صالحی، محمد عبدی پور، بورهان دیوانگر،جالل“ دادگاه”   در احضاریه بطوریکه.  است شده
آنھا را از نگینی را بر کارگران تحمیل کنند و  حکم س م ایران تالش دارد که و ترفند، رژی با این بھانه. اند  متھم کرده ه  عضویت در کۆمه حکیمی را به

.سقز برگزار شود  آگوست در شھرستان ٢٣ و ٢٢این بیدادگاه تفتیش عقاید، قرار است در روزهای . ایھایشان محروم کنند حمایت همطبقه  
 

  جدا ما نگران امنیت جانی رفقای به.   بر اساس آن، اعدام یک عمل قانونی است ، که  سستم قضای ایران بر مبنای دین اسالم بوده متذکر میشویم، که
 افرادی  ما، سازماندهندگان این راهپیمای اعتراضی و همه.  است برای انسانھار ما، ایران هنوز هم زندانی بزرگی نظ به.  هستیم  شده دادگاه فراخوانده

ی  شدت محکوم میکنیم و خواهان لغو فور  شود، را به  اجرا گذاشته  علیه این کارگران به گوست آ٢٣ و ٢٢  قرار است  در آن شرکت خواهند، دادگاهی که که
آزادی بیان، تشکل و آزادی عضویت در احزاب سیاسی، حق ابتدای و بدون چون و چرای هر !  در عصر قرون وسط زندگی نمیکنیم  ما که آن هستيم، 
! کراتیک مردم، موقوفای و دم نقض حقوق پایه. انسانیست  

 
: سقز صورت خواهد گرفت  در همبستگی با بازداشتشدگان راهپیمای اول مه راهپیمای مشترک ما، که  

   . شھر هلسینکی خواهد بود  در مرکز٢٢⁄٨⁄٢٠٠٤روز یکشنبه 
جمھوری اسالمی ایران حرکت  فارت  طرف س  در مرکز شھر هلسینکی، جنب بازار استوکمان جمع میشویم و از آنجا به١٤ابتدا ساعت 

:آدرس سفارت رژیم ایران. میکنیم  
Kulosaarentie 9 
00570 HELSINKI  
 

! نماييمی را برای شرکت در آکسیون دعوت م  انسانھای آزاده ما همه  
:سازماندهندگان آکسیون  

Suomen Maahanmuuttajien Kotouttamisyhdistys SUMUKO ry 
sumuko2003@hotmail.com                                                سوموکو(د فنالنسازمان وفق دادن مھاجرین(  
Jamal Chiragwaisin työläissolidaarisuusyhdistys 
http://www.ashti.net/jamal/index.htm یسی                                       انجمن کارگری جمال چراغ و  
Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestö    
www.skp.fi                                                                             تشکیالت هلسینکی حیزب کمنیست فنالند 
Sosialistiliitto                                                                                           فنالند(اتحاد سوسیالیستھا(  

http://www.sosialistiliitto.org 
Iranin kommunistisen puolueen Suomen osasto 
http://www.cpiran.org                                                    ایران    حیزب کمنیست  تشکیالت فنالند
http://www.komalah.org 
Kommunistien liitto 
http://kommunistit.cjb.net                                                                              فنالند(اتحاد کمونیستھا(  
Työläisten sosialistinen liitto 
http://www.wsu-iran.org                                                                  ایران(اتحاد سوسیالیست کارگری(  
Irakin kommunistien liitto 
http://www.cuiraq.org                                                   اتحاد کمونیستھا در عراق                

: برای اطالع بیشتر با سۆران زکی تماس بگیرد، تلفن                                778 0440-604  



 
 

 وزارت خارجه رژيم از صدور ويزا براى ناظران بين المللى خوددارى مى کند
 

بعد از آنکه قرار شد يک هيئت بين الملى حقوقدان از طرف کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى                    
شامل خانم لوئيز بيوريل، وکيل، عضو کانون وکالى بدون مرز           ) آى سى اف تى يو      (آزاد کارگرى 

و آقاى راجى    ) ال او (ندگرن، وکيل اتحاديه سراسرى کارگران سوئد         سوئد، آقاى ماتياس ل     
 غزه، براى شرکت در جلسات       -سورانى، وکيل فلسطنيى، رئيس مرکز خقوق بشر فلسطين         

محاکمه فعاالن کارگرى در سقز به ايران سفر کنند، اقداماتى براى دريافت راواديد ورود به ايران                 
سفارت خانه هاى رژيم  . کهلم، قاهره و تهران طى شد      صورت گرفت و کارهاى ادارى آن در است        

آقاى شريف، عضو هئيت دونفره وکالى مدافع فعاالن            . براى صدور ويزا دعوتنامه طلب کردند       
کارگرى سقز با هماهنگى هاى الزم و تالش بى وقفه خود و همکارنشان، اقدام به ارسال                       

. کهلم و قاهره فکس شد            اين دعوت نامه مستقيم از تهران به است                  . دعوتنامه کرد   
قرار شد که آقاى شريف براى انجام        . سفارت خانه هاى رژيم اين دعوت نامه را کافى ندانستند        

تشريفات ادارى و پر کردن فرم به اداره گذرنامه و راواديد وزارت امورخارجه در تهران مراجعه                       
اى دريافت فرم ايحاد     ايشان بعد از تالش و دوندگى هاى فراوان و ممانعت هائى که بر               . نمايد

شد، فرم را دريافت کرده و با هاهنگى هائى که ميان استکهلم و تهران انجام شد، مشخصات                  
مهمانان با تمام جزئيات پاسپورت، شفل، نام پدر، تاريخ تولد، آدرس محل کار، موقعيت                            

فرم . سازمانى، نام جد پدرى در مورد وکيل فلسطينى و بسيارى سئواالت ديگر، تکميل گرديد               
به ايشان همان گونه که    .  مرداد به وزارتخارجه تحويل داد     ٢٥را آقاى شريف روز يک شنبه صبح         
 آمده است، گفته شد يک هفته ديگر          ٢٥/٥/٨٣ مورخه   ١٠١در برگه تحويل مدارک به شماره         
ايشان اسرار کردند که محاکمه  طى هفته آينده برگزار                  .براى دريافت جواب تماس بگيرد        

به .  مهمانان بايد فرصت الزم براى ابتياع راواديد و سفر به ايران را داشته باشند                     مى گردد و 
آقاى شريف روز چهارنشبه به     . ايشان گفته شد که چهارشنبه براى دريافت پاسخ تماس بگيرد         

دفعات با وزارت امورخارجه تماس گرفت، اما به وى گفته شد که هنوز پاسخ به درخواست                        
 به نظر مى رسد  . قبول دعوت  از مهامان خارجى به اين اداره نرسيده است          ايشان مبنى بر رد يا    

وزارت امورخارجه قصد دارد با امتناع از ارائه پاسخ صريح وقت را به ابطال بکشاند و در نهايت از                     
اين البته در ابتدا نيز مشخص بود که        . صدور راواديد ورود براى وکالى بين المللى خوددارى نمايد       

ان جضور ناظران بين المللى در دادگاه فعاالن کارگرى نيست و هم چون هميشه، با                 رژيم خواه 
سرهم کردن روند کار دادگاه و تبديل آن به بيدادگاه و برگزارى محاکمات ناعادالنه، سياست                      

آى سى اف تى يو  طى ارسال دو نامه به خاتمى و خرازى در روزهاى                  . سرکوب را ادامه دهد   
ض به محاکمه فعاالن کارگرى، خواهان دخالت آنها در امر صدور راواديد                 گذشته، ضمن  اعترا    

فشارهاى هاى بين المللى به رژيم به ويژه از جانب آى سى اف تى يو  براى                        . شده است 
 . موافقت با ويزاى ورود ناظران بين المللى ادامه دارد

 
يت از وکالى     فعاليت هائى که در يک ماه اخير منجر به تشکيل و سپس اعزام يک هئ                            

بين المللى از طرف آى سى اف تى يو  به ايران براى حضور در دادگاه فعاالن کارگرى سقز                           
صورت گرفت، اگرچه با ابتکار عمل و فعاليت هاى بى وقفه امور بين آلملل کانون زندانيان                           

همراه بود، اما اين مهم بدون دخالت مستقيم کنفدراسيون جهانى              ) در تبعيد (سياسى ايران 
و تالش هاى آن براى تشکيل اين هئيت، دخالت           ) اى زى اف تى يو     (تحاديه هاى کارگرى آزاد  ا

، همکارى فعال وکالى بدون مرز سوئد و                 )ال او  (فعال اتحاديه سراسرى کارگران سوئد         
صورت گرفت،  “ آزادى کارگران “ هماهنگى هائى که در داخل به کمک دوستان فعال در کمپين            

      .ميسر نمى شد
 

 )در تبعيد(ون زندانيان سياسى ايرانکان
 ٢٠٠٤ اوت ١٩ برابر با ١٣٨٣ مرداد ٢٩

 
 
 

 
 



 
نامه سرگشاده وکالى بدون مرز سوئد به روزنامه هاى سوئدى داگنز نى هتر و 

 سونسکا داگ بالدت 
 

  ٢٠٠٤ اوت ٢٠استکهلم 
 
 

 ايران از اعطاى ويزا به وکالى بدون مرز امتناع مى ورزد
 

ايران از صدور راواديد براى وکالى بدون مرز که براى نظارت بر روند محاکمه رهبران کارگرى و                       
 اوت برگزار مى  گردد، براى سفر به ايران برنامه ريزى کرده                 ٢٤نفکران، که روز دوشنبه        روش

 . بودند، امتناع مى ورزد
 براى برگزارى جشن روز کارگر در        ٢٠٠٤صدها کارگر همراه با خانواده هاى خود روز اول ماه مه             

امنيتى ايران به    نيروهاى انتظامى و پليس       . شهر سقز در کردستان ايران تجمع کرده بودند           
محمود .  تن را دستگير کردند       ٤٠شرکت کنندگان در اين راه پيمائى يورش برده و بيش از                   

صالحى، جالل حسينى، محسن حکيمى و چند تن ديگر از رهبران سرشناس کارگرى در ميان                
آن ها به دنبال اعتراضات داخلى و بين المللى به فاصله کوتاهى بعد از                . دستگيرشدگان بودند 

“ آن ها قرار است به اتهام همکارى با سازمان ممنوعه            .  دستگيرى به فيد ضمانت آزاد شدند      
دادگاه محمود صالحى، برهاين ديوانگرد، محمد عبدى پور و جالل             . محاکمه شوند “ کومه له،  

 .  اوت در شهر سقز برگزار مى گردد٢٤حسينى روز دوشنبه 
ه هاى کارگرى آزاد و اتحاديه سراسرى کارگران           وکالى بدون مرز، کنفدراسيون جهانى اتحادي       

 اوت براى سفر به ايران برنامه ريزى           ٢٤به منظور حضور در دادگاه روز دوشنبه           ) ال او (سوئد
 . کرده و از سفارت ايران در استکهلم تفاضاى ويزا کردند

 . دندادارات ايرانى از صدور ويزا که نظارت بر دادگاه را غيرممکن مى کند، امتناع ورزي
وکالى بدون مرز شديد نسبت به وضعيتى که در ايران پيش آمده نگران است و اعتراض خود را                   

براى نظارت بر   ) وکال(نسبت به دخالت مستقيم رژيم ايران در آن که از سفر ناظران بين المللى              
 .دادگاه جلوگيرى نمود، اعالم مى دارد

 
 وکالى بدون مرز 

 وکيل کالس فورش برى
 

از سوئدى به فارسى ترجمه     ) در تبعيد (را امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران       اين نامه   
 . کرده است

  org.zendanian-kanoon.www) در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران
 

               
  



 
به “ آى سى اف تى يو “ نامه دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد 

 خرازى، وزير امورخارجه رژيم 
 

 
 آقاى وزير، 

  
  ٢٠٠٤ اوت ٢٤-٢٣دادگاه سقز 

 
 ١٤٨که نمايندگى   ،  )آى سى اف تى يو    ( اينجانب به نمايندگى از کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد          

 کشور و سرزمين را دارا است، اين          ١٥٢ اتحاديه کارگرى وابسته به آن در          ٢٣٤ميليون کارگر از طريق      
نامه را با هدف جلب يارى شما براى دريافت راواديد ورود به ايران براى سه ناظر آى سى اف تى يو که                        
مايل هستيم آن ها را براى حضور در محاکمه آقايان محمود صالحى، جالل حسينى، برهاين ديوانگرد و                    

.  در سقز برگزار گردد، به ايران اعزام کنيم          ٢٠٠٤ اوت   ٢٤-٢٣د عبدى پور که قرار است در روزهاى          محم
بقينا همان طور که مطلع هستيد، اين فعاالن مستقل کارگرى، طى يک تظاهرات برحق کارگرى که اول                  

 اين تظاهرات   .در سقز برگزار گرديد، همراه با بسيارى ديگر دستگير شدند           ) روز جهانى کارگر  (٢٠٠٤مه  
اکنون آن ها متهم به همکارى با سازمان سياسى           . توسط نيروهاى امنيتى با خشونت سرکوب شد         

هستند، اگرچه آى سى اف تى يو قوبا بر اين باور است که احضار آن ها به دادگاه در                    “ کومه له“ممنوعه  
 . رابطه با شرکت آن ها در تظاهرات سقز است

 
 اوت براى رئيس حمهور خاتمى فاکس کردم        ١٧ ژوئيه و    ٧يمه که در تاريخ     لطفا به رونوشت دو نامه ضم     

در نامه دوم، از    . در نامه اول، از ايشان خواستم دستور رفع اتهام از همکاران ما را صادر نمايد              . توجه کنيد 
 . ايشان خواستم براى سهولت در امر صدور راواديد براى ناظران ما مداخله نمايد

 
ديه هاى کارگرى، زمانى که به نظر مى رسد که رهبران و فعاالن کارگرى به دليل به                  جنبش جهانى اتحا  

عمل در آوردن حق تضمين شده بين المللى صنفى خود به محاکمه کشيده مى شوند، به طور منظم                      
آقاى وزير، اميدوارم شما نيز با من هم عقيده             . وکالئى براى نظارت بر محاکمه  آن ها اعزام مى کند            

 که اشتهار ايران با جلوگيرى از حضور ناطران بين المللى در محاکمه اى که زير سئوال است چيزى                  باشيد
 .  عايدش نخواهد شد

 
بنابراين، سپاسگزار خواهم که از نفوذ خود براى حصول اطمينان از اعطاى رواديد به سه ناظر آى سى                     

 . اف تى يو به عنوان يک امر فورى استفاده نمائيد
 

ل فراوان اطالع داريد که دستگيرى همکاران ما در سقز در آن زمان به کميته آزادى تجمع                           به احتما 
در چارچوب شکايت رسمى آى سى اف تى يو عليه دولت حمهورى                  ) آى ال او   (سازمان جهانى کار   

 . اسالمى ايران، گزارش شده است
 

کنم که شما از دادن اجازه      بسيار جاى تاسف است که ناچار خواهم بود به سازمان جهانى کار گزارش                
 .به ناظران ما براى حضور در دادگاه سقز که قرار است هفته آينده برگزار شود، خوددارى کرديد

 
 .  منتظر دخالت فورى و محبت آميز شما در اين امر مهم هستم

 
 اراتمتد شما

 
 گاى رايدر
 دبيرکل

 
  ٢٠٠٤  اوت ١٧ ژوئيه و ٧، نامه هاى آى سى اف تى يو خطاب به رئيس جمهور خاتمى: ضميمه

 . رونوشت به آقاى محمد شريف، گروه حقوقى انديشه نو، تهران، نايب رئيس مدافعان حقوق بشر
 

متن اصلى به زبان . کرده استترجمه ) در تبعيد(امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايراناين نامه را 
 www.kanoon-zendanian.org: انگليسى در سايت انگليسى کانون در دسترس است

 )در تبعيد( امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران
  ١٣٨٣ مرداد ٢٨ برابربا ٢٠٠٤ اوت ١٨

  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 حاکمه کارگران را محکوم می کنيمم

 )٣ -ادامه امضاها(
 ! مردم آزاده! کارگران

 
شمار )  اردیبهشت ١٢اول ماه مه مصادف با ( چنان که می دانيد درروز جهانی کارگر امسال 

 برگزاری مراسم مستقل خود عليه نظام  شهرسقزدرکردستان که اقدام بهزیادی ازکارگران
اگرچه بيشتربازداشت شدگان پس ازچند ساعت آزاد .  بازداشت شدندسرمایه داری کرده بودند

، محسن حکيمی، اسماعيل  نفر ازآنان به نام های هادی تنومند، جالل حسينی٧شدند، اما 
 روز دربازداشت ماندند وتنها ١٢خودکام، برهان دیوارگر، محمود صالحی و محمد عبدی پور 

اکنون این . آزاد شدند)  هرکدام دویست ميليون تومان  نفرازآنان٢( با قراروثيقه بسيارسنگين 
    کارگران به دادگاه فراخوانده شده اند وقراراست درروزهای دوم وسوم شهریور به اتهامی

ما امضاکنندگان زیر این محاکمه را محکوم می کنيم و خواستار . بی اساس محاکمه شوند
 . آزادی بی قيدوشرط کارگران هستيم

 
 -۶ خاور احمدی -۵ آهو احمدی -۴ یاسر ابراهيمی -٣ بيوک آقایی -٢ادیخواه آزابوبکر -١

 عظيمه احمدی -١٠انور احمدی  -٩ کریم احمدی -٨ قربان احمدی -٧محمد صالح احمدی 
 شهناز -١۵ نوروز اسدی -١۴ صالح اردستانی -١٣ حسن احمدیان -١٢ نارنج احمدی -١١

 -٢٠روحی افسر  -١٩ اعظم اصالنی -١٨اعيلی  ایوب اسم-١٧  یعقوب اسماعيلی -١۶اسدی 
 -٢۵ اقبال امجدی -٢۴ رضا اکبری -٢٣ علی افشار -٢٢ یوسف افشار -٢١حسين افشار 

 رضا -٢٩مؤید  مجيد امين -٢٨ بيژن اميریان -٢٧ یوسف اميرکيان -٢۶محمود اميدوار 
مين بهبهانی  سي-٣۴ آمنه بقالی -٣٣ رضا بدری -٣٢ عزیز بخشی -٣١رضا باغی  -٣٠امينی
 حامد -٣٩ منصوره بهکيش -٣٨ کوروش بهرامی -٣٧ کامبيز بهرامی -٣۶ قادر بهرامی -٣۵

 هژیر -۴۴ رضا پرویزی -۴٣پاشا پاشایی  -۴٢ احمد بيرانی -۴١  خالد بيخانی -۴٠ بيخانی
 مرتضی -۴٩ مجيد تبریزی -۴٨ محمود پيرو -۴٧ پيام -۴۶ بزرگ پورجعفر -۴۵پالسچی 
-۵۴ علی رضا ثقفی-۵٣ حسام تهمتن -۵٢ عباس تعاونی -۵١مان ترکاشوند  رح-۵٠تجویدی 

 کامران جمالی -۵٨ خدا کرم جعفری -۵٧مينا جدی  -۵۶ عليرضا جباری -۵۵سعيد جباری 
 حسن -۶٣ قنبر چاپگر -۶٢ جاهد جهانشاهی -۶١ عایشه جهان پور -۶٠ رزا جوان -۵٩

 علی رضا حسنی -۶٨انور حسن پور  -۶٧حسين حبيبی-۶۵  فرخنده حاجی زاده-۶۴چرخکار 
 کامل -٧٣ عبداله حسينی -٧٢ محمد حسينی -٧١ عبدالعلی حسينی -٧٠ حسن حسنی -۶٩

 -٧٨ سيد محمد حسينی -٧٧ شریف حسينی -٧۶ جميل حسينی -٧۵ زیبا حسينی -٧۴حسينی 
 فریده -٨٢ رسول حقيقت -٨١ حسين حضرتی -٨٠ رضا حصاری -٧٩ابراهيم حسينی پور 

-٨٧ فرامرز حيدری -٨۶شهاب حيدری  -٨۵ هوشنگ حيدری -٨۴ علی حيدری -٨٣حميدی 
 رضا خندان      -٩١ مراد خدایی -٩٠ معصومه خباز -٨٩ علی رضا خباز -٨٨بهروز خباز 

 -٩۶ قياس خيراله -٩۵ مهين خدیوی -٩۴ مریم خراسانی -٩٣ علی خراسانی -٩٢ )مهابادی ( 
 فریبرز رئيس دانا -٩٩ منوچهر ذوالفقاری -٩٨ بهرام دزکی -٩٧علی اشرف درویشيان 

 -١٠۴ خالد رحيمی -١٠٣ خاتون رحمتی -١٠٢ علی رحمان پور -١٠١حسين رجبی -١٠٠
 محمد -١٠٨ رحمان رضازاده -١٠٧ حسين رشيدی -١٠۶ ولی رشتی -١٠۵علی رستمی 

کریم  -١١٣ عبداله رضایی -١١١ فارس رضایی -١١٠ ذبيح اله رضایی -١٠٩رضازاده 
 ناصر -١١٧ قاسم روبين -١١۶روان شيد .  م-١١۵ محمد رضا رضایی -١١۴ایی رض



 فریدون -١٢١ اسد زنجانی -١٢٠ پوالد زرنگی -١١٩ جاویدان زرگری -١١٨زرافشان 
بادامعلی ستاری -١٢۵ امير سامانی -١٢۴ علی سامانی -١٢٣ اصغر سامانی -١٢٢زینتی 
 -١٣٠ علی رضا سليمی -١٢٩ليمانی  داود س-١٢٨ خسرو سرابی -١٢٧ رضا ستاری -١٢۶

سيامکی  صالح الدین -١٣٣ رضا سهرابيان -١٣٢ ابراهيم سهرابی -١٣١سعيد ساروقيان 
 فرج اله شریفی -١٣٧ فاطمه شاه نظری -١٣۶ علی شاملویی -١٣۵ اوجعلی شامعلی -١٣۴
 اصغر شهسواری -١۴١ رزگار شمس -١۴٠ احمد شکرالهی -١٣٩ محمد شریف نيا -١٣٨
 -١۴۶ سامرند صالحی -١۴۵ اسد صالحی -١۴۴ عبداله شيربيگی -١۴٣شهرام شيدایی  -١۴٢

 -١۵٠ بهروز صداقت -١۴٩ نجيبه صالح زاده -١۴٨ سيد علی صالحی – ١۴٧محمد صالحی 
 -١۵۴ عبداله صفری -١۵٣ ابراهيم صفایی -١۵٢ روزبه صدرآرا -١۵١علی صداقتی خياط 
 حامد -١۵٨ محمد عارفی -١۵٧هرا طالبی  ز-١۵۶ طالب صالحی -١۵۵علی اصغر صفری 

 شيدا عبدالهی -١۶٢ضرغام عباسی  -١۶١ احمد عباسی -١۶٠ آرش عباسی -١۵٩عبادی 
 زمانه عبدی پور -١۶۶ ثویبه عبدی پور -١۶۵ مصطفی عبدیانی -١۶۴ کامل عبدیانی -١۶٣
ویز  پر-١٧٠ محمدامين عبدی پور -١۶٩ کيوان عبدی پور -١۶٨ کامران عبدی پور -١۶٧

 صالح عطوفی -١٧۴ احد عشایر -١٧٣ محمد عزیزی -١٧٢ احمد عزیزی -١٧١عرشيا 
 صالح الدین فتحی -١٧٨ احمد فتاح زاده -١٧٧ علی غالمی -١٧۶فاطمه علی پناه  -١٧۵
 -١٨٣ فاضل فومنی -١٨٢ منيژه فروزنده -١٨١ محمود فرجی -١٨٠ اصغر فرجی -١٧٩

 یاسر -١٨٧ مصطفی قربانی -١٨۶ر قاسمی  ستا-١٨۵ توکل قاسمی -١٨۴امير فيروزی 
 جمشيد -١٩١ چنگيز قلی پور -١٩٠ عباس قزوانچاهی -١٨٩ محمد قره داغی -١٨٨قربانی 
 مراد -١٩۵ فرشين کاظمی نيا -١٩۴ محمد کاشانی -١٩٣ لطيفه قيطاسی -١٩٢قنبری 

 شيرزاد -١٩٩ سودابه کریمی -١٩٨ رضا کریمی -١٩٧ احمد کریمی -١٩۶کرمانشاهی 
 محمد -٢٠٣ محمد کریمی -٢٠٢ غالمحسين کریمی -٢٠١ عباس کریمی -٢٠٠ریمی ک

 کاوه -٢٠٧ حسن کيایيان -٢٠۶ آذر کوه گيالنی -٢٠۵ نصير کواری -٢٠۴کریمی اصل 
 منيژه -٢١١ فاطمه گازرانی-٢١٠ سياوش گازرانی -٢٠٩ محمد کيکاووسی -٢٠٨ کيایيان
 حسين گيتی -٢١۵حمدی  گل م-٢١۴ محمدگلباغی -٢١٣  علی گروسی-٢١٢گازرانی

 -٢٢٠ی محمدی مهد-٢١٩ محمدعثمان محسنی -٢١٨فی  امان اله ما -٢١٧ لطفی-٢١۶جبی
 ایرج -٢٢۴ حامد محمدی -٢٢٣بشير محمدی  -٢٢٢ رضا محمدی -٢٢١داود محمدی 

 عباس -٢٢٨ حيدر محمودی -٢٢٧ فرزین محمودزاده -٢٢۶ احمد محمدی -٢٢۵محمدی 
 رضا مرادی -٢٣٢ رحيم مرادی -٢٣١ علی مرادی -٢٣٠تاری  نرگس مخ-٢٢٩مختاری 

 امين مصطفوی -٢٣۶ رشيد مصطفایی -٢٣۵ کيوان مروتی -٢٣۴ مجيد ملکی -٢٣٣اسپيلی 
 -٢۴١ قادر مقانلو -٢۴٠ نيلوفر معظمی -٢٣٩ انور معطر -٢٣٨ بدرالسادات معتمدنيا -٢٣٧

 علی -٢۴۵ انور موالیی -٢۴۴ سيد جمال موسوی -٢۴٣ آرش مؤمنی -٢۴٢حسين مقدسيان 
 عليرضا -٢۴٩ اکبر ميرزایی -٢۴٨ ابراهيم مهدوی -٢۴٧ فرخ مهماندوست -٢۴۶موالیی 

 ابراهيم نجفی -٢۵٣ امير ناصری -٢۵٢ یوسف نادری -٢۵١ علی نادری -٢۵٠ملک نژاد 
 -٢۵٨ مليحه نوحی -٢۵٧ اکبر نمکی -٢۵۶ حميد نقی پور -٢۵۵ مرتضی نجفی -٢۵۴

 نقی -٢۶٢ مازیار نيشابوری -٢۶١ صفورا نيری -٢۶٠ نوروزی فر -٢۵٩مرتضی نوری 
 ليال -٢۶۶ عثمان هاشمی -٢۶۵ مصطفی ولی پور -٢۶۴منوچهر واثقی  -٢۶٣نيکویی 
 حسين -٢٧٠ عباس یادگارنوین -٢۶٩ محمد همدانی -٢۶٨ رستم هشتگردی -٢۶٧هاشمی 

   ................-٢٧۴ یاسمنی  رحيم-٢٧٣ احمد یازبالغی -٢٧٢ براتعلی یاریجانی -٢٧١یاری 
 

 ٢ -ادامه امضاها
 -٢٧٨ علی سام -٢٧٧ احسان پورنگ -٢٧۶ محسن احمدی پور-٢٧۵ پایدار ناصر-٢٧۴

 شهين -٢٨٢ ابراهيم پویان -٢٨١نيما فوالدی  -٢٨٠ زهره جعفری -٢٧٩رسول خيوه ای 



وبن شاهوميان  ر-٢٨۶ عباس ساجدی -٢٨۵ نادر اصفهانی -٢٨۴ اميد جمشيدی -٢٨٣پویان 
 -٢٩١ حميد نوشادی -٢٩٠ بهرام رحمانی -٢٨٩ ناهيد عليزاده-٢٨٨ سولماز صراف -٢٨٧

 جالل -٢٩۵ علی پيچگاه -٢٩۴ ناصر سعيدی -٢٩٣ محمد صفوی -٢٩٢یداله خسروشاهی 
 سودابه فراز -٢٩٩ حسن کریمی -٢٩٨ عجم بهادری -٢٩٧ عباس علی پور -٢٩۶مجيدی 
 حسن -٣٠۴ مرسده اخالقی -٣٠٣ فرامرز فيضی -٣٠٢حمدی  حسن ا-٣٠١ محمد خرم -٣٠٠

 علی عيانی -٣٠٨ محمد منيری -٣٠٧ هوشنگ انصاری -٣٠۶فقهازاده  رسول -٣٠۵رحيمی 
 -٣١٣ عليجان مبارکی -٣١٢ عباس فرد -٣١١ اصغر فتاحی -٣١٠ مهوش خراسانی -٣٠٩

 -٣١٧ غالمعلی خانعلی زاده -٣١۶ کيومرث شهنی -٣١۵نی  ستار رحما-٣١۴ایوب رحمانی 
 -٣٢١ رامش خسروشاهی -٣٢٠ دانش خسروشاهی -٣١٩ حوری صهبا -٣١٨مجيد خرمی 

 آزاده خسروشاهی -٣٢۴ آرش خسروشاهی -٣٢٣ رامين خسروشاهی -٣٢٢رؤیا خسروشاهی 
د منصوریان  محمو-٣٢٨ مریم پارسا -٣٢٧محمدرضا پارسا  -٣٢۶ حسام الدین وکيلی -٣٢۵
 ناهيد -٣٣٣ کریم رضانيا -٣٣٢ ميترا موسوی -٣٣١ بيژن هدایت -٣٣٠ مسعود حسينی-٣٢٩

 -٣٣٨ ضيا نعمتی -٣٣٧ مينا جابری -٣٣۶ فرشاد جابری -٣٣۵ مزدک فرهت -٣٣۴رضانيا 
 پوران نوایی -٣۴٢ سروش محبی -٣۴١ ژیال قنبری -٣۴٠ محسن کالهی -٣٣٩سوسن بهار 

 -٣۴٧ سعدی احمدی -٣۴۶ ناهيد کوچک زاده -٣۴۵ زهره رضایی -٣۴۴ سياوش آذر -٣۴٣
 ابراهيم -٣۵١ کاوه الياسی -٣۵٠ فریبرز تنپوشی -٣۴٩ شيالن ابراهيمی -٣۴٨ذبيح ذبيحی 

 رحمان -٣۵۵ خالد عزیزی -٣۵۴ ارسالن احمدی -٣۵٣اميد رستم گرجی  -٣۵٢ابراهيمی 
 بهمن علومی -٣۵٩بهرامی  رزگار -٣۵٨ رحيم رشيدی -٣۵٧ هما فریدونی -٣۵۶نظر 
علی  -٣۶۴  محمد تاته ای-٣۶٣ جميله خرمی-٣۶٢ آمنه حسينی -٣۶١  علی فيض الهی-٣۶٠

حمدصادقی  م-٣۶٨ محمود صادقی -٣۶٧ حسن صادقی -٣۶۶ مریم تاته ای -٣۶۵تاته ای 
 -٣٧٣ کریم اسد فيضی -٣٧٢ علی عطوفی -٣٧١ صالح فيضی-٣٧٠ کریم رمضانی -٣۶٩

ليل  خ-٣٧٧ فرمان اسدی -٣٧۶ محمد علی فيضی -٣٧۵ منيژه فاروقی -٣٧۴خاور حسينی 
-٣٨٢ حسين شيخی -٣٨١ محمد رجبی ٣٨٠رزو یاعلی آ-٣٧٩ هما خوش بيان -٣٧٨حسينی 

 حسين قادری -٣٨۶ علی احمد پور -٣٨۵ محمد پاشایی -٣٨۴علی حبيبی -٣٨٣منه عبدی آ
 -٣٩١ حسين عبدی -٣٩٠ احمدی  حسن-٣٨٩ ابراهيم علومی -٣٨٨ مهناز بهرام زاده -٣٨٧

منه  آ-٣٩۵ محمود حسين زاده -٣٩۴زاده  احمد حسين -٣٩٣لطيفه خرمی -٣٩٢فاطمه فيضی 
 علی نادر -٣٩٩ امير هوشمند -٣٩٨ ناصر اردوان -٣٩٧ محمد باخيش  -٣٩۶حسين زاده 

 احمد محمدی -۴٠٣ زیبا رشيدی -۴٠٢ فریبرز همایونی -۴٠١ حسين خاتونی -۴٠٠جانی 
 -۴٠٨ محمد مرتضوی -۴٠٧ گلباغ مرتضوی -۴٠۶ رشيد همه ویسی -۴٠۵ علی گلی -۴٠۴

 -۴١٢ فرزانه معروفی -۴١١ فریدون بازوبندی -۴١٠ شهال رشيدی -۴٠٩کامل سعيدی 
 شهال -۴١۶ رضا رجبی -۴١۵ حسين قلی پور -۴١۴ کامران ثقفی زاده -۴١٣بختيار عليزاده 

 روناک -۴٢٠ شاهد شایان -۴١٩د ویسی  رحيم مرا-۴١٨ی بابایی  مصطف-۴١٧نوری 
   ............-۴٢۴ احمد اسماعيلی -۴٢٣ صدیقه اسماعيلی -۴٢٢ نسرین بهرامی -۴٢١بهرامی 

 
 

 ٣ -ادامه امضاها
 -۴٢٨ جمشيد کارگر -۴٢٧ حسين سيامکون -۴٢۶ بيژن خوزستانی -۴٢۵ کریم منيری -۴٢۴

 سدا -۴٣٢ یعقوب کالت زاده -۴٣١ بنفشه نيسانی -۴٣٠ شایان شاهد -۴٢٩آالن شاملو 
 سعيد کبيری -۴٣۶ مينو ميرانی -۴٣۵ بيژن شفيع -۴٣۴ آلبرت زاروکيان -۴٣٣وارتانيان 

 محمدرضا منيری -۴۴٠اردشير نصراله بيگی  -۴٣٩ حسين مهينی -۴٣٨ نادر نظری -۴٣٧
 زهره شيشه -۴۴۴) مزدک (  فرهاد عرفانی-۴۴٣ معصومه کار -۴۴٢ محمد ایاز -۴۴١
 نقی -۴۴٩ زهرا عرفانی-۴۴٨ مهدی ریاضی -۴۴٧ رسام ثابت -۴۴۶ سامان سجادی -۴۴۵



 -۴۵٣ گيتی زمانی -۴۵٢ فرید پرتوی -۴۵١ تقی ریاحی لنگرودی -۴۵٠ریاحی لنگرودی 
 بهروز فراهانی -۴۵٧ فراز سعيدی -۴۵۶ مهناز نوشادی -۴۵۵ سعيد سامانی -۴۵۴امير پيام 

 -۴۶٢ نصراله چاه تلخی -۴۶١ نوید چاه تلخی -۴۶٠خی  نيما چاه تل-۴۵٩  محمد پروین-۴۵٨
 زهره -۴۶۶ فتح اله کله قوچی -۴۶۵ ایرج آذرین -۴۶۴ رضا مقدم -۴۶٣سيروس ملکوتی 

 حسين -۴٧٠ فروغ کنعانيان -۴۶٩ بهزاد بارخدایی -۴۶٨ هومان شيروانی -۴۶٧جعفری 
 یحيی پرتوی -۴٧۴ علی رحيمی -۴٧٣ حسين نقی پور-۴٧٢  یوسف مجاب-۴٧١دباغيان 
 طوبی حليمی -۴٧٨ صدیق پوراحمدی -۴٧٧ مریم حيدری -۴٧۶ رحمان اسالمی -۴٧۵
 -۴٨٣ کرامت رحمانی -۴٨٢ کامران مرادی -۴٨١ رضا حسينی -۴٨٠ علی یادگاری -۴٧٩

 رحمان -۴٨٧ مهناز پيروتی -۴٨۶ محمدرضا شکری -۴٨۵ اسعد حسينی -۴٨۴وریا صدیقی 
 خليل -۴٩١ امير خسروی -۴٩٠ اسماعيل خسروی -۴٨٩ شهناز شهالیی -۴٨٨آذرنوش 
 محمد مولودی -۴٩۵ مریم مزن -۴٩۴ احمد براودی -۴٩٣ زینب بوکانی -۴٩٢خسروی 

 امير -۵٠٠ مریم کرمی -۴٩٩ ارسطو کرمی -۴٩٨ حسين مولودی -۴٩٧ مينا مولودی -۴٩۶
م عبدی  مال ابراهي-۵٠۴ سکينه کرمی -۵٠٣ زینب کرمی -۵٠٢ شهال مستوفی -۵٠١کرمی 
 جعفر رسول زاده -۵٠٨ رسول اسماعيل پور -۵٠٧ لقمان عبدی -۵٠۶ اقبال عبدی -۵٠۵
 حسن محمدزاده -۵١٢ اسماعيل کریم پور -۵١١ پروین عزیزی -۵١٠ حامد محمدی -۵٠٩
 قادر محمدی -۵١۵سليمان قادری  -۵١۵ ابوبکر محمدزاده -۵١۴ قاسم محمدزاده -۵١٣
 -۵٢٠ صالح کامکار -۵١٩ سلطان نبوی -۵١٨حمدی  رحمان م-۵١٧ محمد محمدی -۵١۶

 ابراهيم -۵٢۴ علی یوسفی -۵٢٣ مهدی رحيميان -۵٢٢عبداله   فرشته-۵٢١صادق حسينی 
 -۵٢٩ ابراهيم حيدری -۵٢٨ عزیز حيدری -۵٢٧ ليال یولی -۵٢۶ خدر یوسفی -۵٢۵یوسفی 

 بنفش -۵٣٣ی  هيروه حيدر-۵٣٢ گلچين حيدری -۵٣١ رحمان حيدری -۵٣٠محمد ميرزایی 
 محمود -۵٣٧ عزیز علی پور -۵٣۶محمد علی پور  -۵٣۵  سوسن حيدری-۵٣۴حيدری 
 عباس -۵۴١ جالل یارمحمدی -۵۴٠ حيدر خدری -۵٣٩ ليمو قادرزاده -۵٣٨محمدی 

 برات قربانی -۵۴۵ قاسم فرهادزاده -۵۴۴ فرهاد امينی -۵۴٣ منيژه احدنژاد -۵۴٢براخاص 
 -۵۵٠ فتاح پرنده -۵۴٩ یوسف پرنده -۵۴٨راهيم حسن زاده  اب-۵۴٧ رضا کریم نژاد -۵۴۶

 خالد -۵۵٣ بختيار نصراله زاده -۵۵٢ بختيار فخرالدینی فرد -۵۵١فرد عزیز فخرالدینی 
 حسن -۵۵٧ رحمان سليمان زاده -۵۵۶ رحيم احمدی -۵۵۵ مصطفی اسدی -۵۵۴احمدی 

 شهال -۵۶١ شيبانی  محمدرضا-۵۶٠ علی پورحسينی -۵۵٩ ثریا دشتی -۵۵٨حمزه زاده 
 فاروق -۵۶۵ عثمان احمدنژاد -۵۶۴ توفيق احمدی -۵۶٣ خدیجه قادرپور -۵۶٢حسين پور 

 سارا -۵۶٩فرهاد نوبخت  -۵۶٨ صدیقه خضری -۵۶٧ ملوک خضری -۵۶۶برومند 
 حبيب اله -۵٧٣ نصراله صالحی -۵٧٢ نجم الدین شهابی -۵٧١ پيام احمدی -۵٧٠ابراهيمی 

 معتصم شکوری -۵٧٧ پيام آراسته -۵٧۶ مریم سلطانی -۵٧۵قی  محمد صدی-۵٧۴سليمی 
 -۵٨٢ منيره فهيمی -۵٨١ حسين حسن زاده -۵٨٠ حسن حسن زاده -۵٧٩ فریبا مافی -۵٧٨

 امين -۵٨۶ توران رحيمی -۵٨۵ عمر فخيمی -۵٨۴ ایران کرمی -۵٨٣مرضيه رستمی 
 کامل -۵٩٠ پور  ناهيد اسماعيل-۵٨٩ فوزیه حسينی -۵٨٨ فؤاد رحمتی -۵٨٧کریمی 

 گالره -۵٩۴ جعفر محمدزاده -۵٩٣ علی آذرنوش -۵٩٢ یحيی تورج -۵٩١مالزادگان 
 مهناز اسماعيل -۵٩٨ کریم رضایی -۵٩٧ احمد یونسی -۵٩۶ شهال اصالنی -۵٩۵محمدی 

 آزیتا کریمی -۶٠٢ نسرین فتاحی -۶٠١  سليمان رادمنش-۶٠٠ شاهين افراشته -۵٩٩پور 
 کامران رحيم -۶٠۶ کاظم مام رستمی -۶٠۵ شهرام اسکندری -۶٠۴ محمود فيض الهی -۶٠٣
 جالل خدابنده -۶١٠ حميده ایزدخواه -۶٠٩ هاشم ایزدخواه -۶٠٨ جعفر یزدانی -۶٠٧زاده 
 جمشيد کيانی -۶١۴ محی الدین مالزادگان -۶١٣ صابر بهرامی -۶١٢ صمد بهرامی -۶١١
 هدایت -۶١٨ هادی یگانه -۶١٧  نصراله عبدی پور-۶١۶ شمس اله عبدی پور -۶١۵فرد 

  .................................................-۶٢١ مينا زرین -۶٢٠  علی رحمانی-۶١٩رضایی 



.................................................................................................................
برای امضای این  .امضاها ادامه دارد...............................................................

:                   متن لطفا با آدرس زیر تماس بگيرید 
com.mokhalefanemahakeme@yahoo                                                                               


