
ما شما را دعوت می نماييم تا در 
صورت همراهی با اين فراخوان، 

پشتيبانی خود را از طريق آدرس زير 
  :تا پايان ماه شهريور اعالم نماييد

  
Kanon_anjoman@yahoo.com  

 

 ] ٢٠٠٧سپتامبر ١۵ [١٣ ٨۶شهريور ٢۴شنبه 

  
  ٧شماره

  فراخوان
 عقيدتی و –مراه با ليست بخشی از زندانيان سياسی ه

  امنيتی در ايران
و رسانه  اجتماعی – فرهنگی نهاد١٩٢شخصيت ها وکارزار اعتراضی 

  ... ايران– ترکيه – استراليا – آمريکا - کانادا-ايرانيان ساکن اروپا ای 
  !در برابر موج وسيع وفله ای اعدام ها در ايران بی تفاوت ننشينيم

  . فعاالن کارگری و مبارزان زن، دانش جويان زندانی درخطراست، به نجاتشان برآييمجان
  

  !به جهانيان 
  محمود صالحی همچنان درزندان و جانش در خطر است، 

  !منصور اسانلو را دربرابرچشمان مردم ربودند
  !به دفاع ازجان و نجات تمامی زندانيان سياسی اقدامی متحدانه نماييم

  
شات موثق اعضاء خانواده هِا و فعاالن کارگری ايران، محمود صالحی با وضعيت اسفبار جسمی همچنان برپايه گزار

  . روز زندان بودن ايشان در سنندج استمين ١٠٠ ) تير٢٧( ژوئيه ١٨درزندان سنندج بسرمی برد و روز چهارشنبه 
ومی ربودند و با خود به نقطه منصوراسانلو را دربرابر انظارعم) ٨۶تير١٩ (٢٠٠٧   ژوئيه١٠روزسه شنبه 
دوروزبعد، همسرش اطالع داد که منصوراسانلو درزندان اوين بسرمی برد ولی هيچ مالقات و . نامعلومی بردند

  ...ديداری با او نداشته اند و اين خود نگرانی بيشتری را برمی انگيزد و 
عبدی و برهان ديوارگررا به زندان محکوم عوامل رژيم اسالمی ايران پيشترمحمود صالحی و يارانش محسن حکيمی، 

وضعيت جسمی ايشان بغايت . نمودند ودراين دورنيز، ديگربارمحمود صالحی را ربودند وازسقزبه سنندج کشاندند
زبان اين فعال کارگری را بريدند، پس ازآن او را . با منصوراسانلو نيزهمان کردند که همگان اطالع داريد. اسفباراست



درپی اعتراضات وسيع جهانی و فعاالن اتحاديه ای و کارگران اتوبوسرانی تهران . زندان افکندنددستگير و به 
امروزهم او را می ربايند تا زير شکنجه و فشاربه .  ميليون تومانی آزاد شد٢٠٠وحومه، منصور اسانلو با وثيقه 

  !آورند زانو
رگری، زنان، دانشجويان، محاکمه معلمان، فشاربر در ايران روزی نيست که ما با موج وسيع دستگيری فعاالن کا 

اقليتهای ملی وکشاندن آنان به زندان وزيرشکنجه، صدوراحکام اعدام و سنگسار، تعطيلی مطبوعات، فيلتر گزاری 
طی هفته پيش وبعد . سايت ها، شکستن مقاومت و اراده زندانيان و کشاندن آنان به شوهای تلويزيونی روبرونباشيم

هميه بندی بنزين، مردم به جان آمده ازفقروگرانی، با دست زدن به اعتراضات خيابانی با سرآوب و ازاعالم س
تير دانشجويان را محاصره، دستگيروبه شكنجه گاه اوين روانه ١٨روز. بازداشت و مواردی از قتل هم روبرو شدند

خيابان دزدانه ربودند وامروز جان تيرمنصوراسانلورئيس هئيت مديره سنديكاي شرآت واحد را از١٩ساختند و روز
دادگاه عمومی شهر ١٠۴از طرف شعبه  .محمود صالحی اين فعال جنبش کارگری، درمعرض خطر مرگ قراردارد

 خالد -صديق صبحاني  - اقبا ل لطيفي -فارس گويلي :  نفر از دستگير شدگان اول ماه مه سنندج  آقايان١١سنندج برای 
حبيب اهللا کله کاني و عباس  - محي الدين رجبي - صديق امجدي - يداهللا مرادي -تاني  طيب چ- طيب مال ئي -سواري 

  ١٠ روز حبس تعزيري و٩١اندر ياني  به جرم اغتشاش در نظم عمومي و شرکت در تجمع غير قانوني، براي هرکدام
 باره فعاالن سنديکای  همچنين تجمع در برابر منزل منصور اسانلو دستگيری ديگر.ضربه شالق حکم صادر شده است

 يعقوب - سيد داوود رضوي- ابراهيم مددي:آقايان  مرداد ١٨پنجشنبه در روز . را به دنبال داشته است رکت واحد ش
به خاطر همبستگي و دلجويي از خانواده که صادق طاهری  به اتفاق  همايون جابري- ابراهيم نوروزي گوهري-سليمي

 در اين فاصله طبق . به زندان اوين منتقل شده است سايرينبه همراه دستگيرو ، بودمنصور اسالو به آنجا مراجعه آرده
دادگاه جزايی سنندج شيت امانی رئيس هيئت مديره و صديق " اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار" اطالعيه 

  و نيم زندان محکوم کردندکريمی عضو هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار را هر کدام به دو سال
  

ما امضاء کننده گان اين اقدام جمعی، همگان را دعوت می نماييم تا ضمن حمايت ازخواست های اعالم شده ، اقدامات 
اعتراضی برای رهائی محمود صالحی و منصوراسانلو و آزادی زنان و دانشجويان دستگير شده را به هرطريق ممکن 

   .اقدامات سراسری را سازمان دهيم" خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی، مشترکاو موثر، در محل کار و زيست 
ما همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را فرا می خوانيم که با بهره گيری از ارتباطات بين المللی، اين اقدام مشترک را 

ه ها، احزاب، سازمانها بطورموثر در پهنه جهانی پژواک داده وحمايت افکارعمومی مترقی، نهادها، رسان
های مترقی درسطح جهان را برای نجات جان محمود صالحی ومنصوراسانلو، کليه فعاالن دستگيرشده  وشخصيت

  . وتمامی زندانيان سياسی را پی گيری نمايند)  کارگران– اقليتهای ملی – دانشجويان-زنان(

  
 ١٨منصوراسا نلو و دستگيرشدگان حوادث ما خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط ، محمود صالحی و *)  

دستگير شده  فعالين زنان، اقليت های ملی  زندانی و همه زندانيان سياسی وعقيدتی  دانشگاه اميرکبير،٨۶تير

  .می باشيم)*١(
        

 داشتن تشکل مستقل کارگری به حق های بی قيد و شرط سياسی، حق تشکل،از جمله ما خواهان آزادی*)  
کارگران سراسر  ايران بوده وخود را جانبدار اين خواست برای عموم مردم و سلم عموم مردمعنوان حق م
   .ايران می دانيم

 
قصاص، تحت هربهانه و به هرشکلی  و قانون ما خواهان لغو مجازات ضدانسانی اعدام، سنگسار *)   

.می باشيم  
 

جان محمود   بازرسی وضعيتصليب سرخ جهانی، جهتسوی از  ما خواهان اعزام يک تيم پرشکی*) 
 .هستيم سنديکای خبازان سقز و ديگر زندانيان سياسی  فعال شناخته شده،صالحی

  
   دربرابر ٨۶تير١٩ربايان  محاکمه آدم و عاملين دستگيری غير قانونی منصور اسانلوشناسايی *) 

  . می باشد افکار عمومی ايران وجهان خواست ما
  
  زندانی بودن محمود صا لحی،  )٢٠٠٧ژوئيه١٨چهارشنبه( درصدمين روزما همچنين پشتيبانی خود را  *)

   که به اعتصاب غذای سمبليک دست زده اند، اعالم" محمود صا لحی  کميته دفاع از" با حمايت از فعاالن 
  .می کنيم

   



  
، فرهنگی، حقوق بشری، زيستگاهی و  اجتماعی،فعاالن سياسی  امضاء کننده گان شخصيت ها و

 : های ايرانیشهروند
 
  
 

 آ
   آراز فنی-
    امجد آرش -
   آرش سليم-
   آراد ايل بيگی -
  آزاد مراديان -
   آرسن نظريان-
  آرش آهنگری قشقايی -
   آرش شاه تيموری-
   آرش شمس-
   ک .  آرش -
  آرش کمانگر -
   آرش کيا-
  آرش مهدوی -
   آريا سرمدی -
   آريا قجر-
   آريان پور-
   آزاد زمانی -
  ان آزاد مرادي-
    آزاده آرش -
   آزاده شالگونی -
  کوهی آزاده ش -
   آذر ناظم دوست-
   آذر جمالی-
  آذر شيبانی -

  آذر عرفه زاده 
   آذر محلوجيان -
  آذرنوش همتی -
   آناهيتا اردوان-
   آناهيتا رحمانی -
   آيدا مهرانی-
   آينده آزاد-
   

  

  الف
  
   ابراهيم آوخ -
  ابراهيم دين خواه  -
    ابوالحسن عظيمی-
   ابوالفضل اردوخانی -
   اردوان زبيرم -
   ارس زهری-
    احسان مرادی-

  
  ح 
  
   حامد خاکی -
   حبيب سلطانی -
  حجت کسراييان  -
   حجت نارنجی–
  حسام منتظری  -
   حسن بايگان -
   حسن حسام –
   حسن شريعتمداری -
  حسن عربزاده حجازی  -
   حسن جناتی -
  حسن جعفری  –
   حسن ماسالی-
   حسن نادری-
   حسين اردبيلی -
  احیحسين افس -

نده و (حسين افصحی  نويس
  )کارگردان تاتر

    حسين اقوامی  -
   حسين انور –
  حسين باقر زاده –
   حسين توسلی -
  حسين جواد زاده -
   حسين دريانی -

  حسين رزاقی 
  حسين سعدی   -
   حسين عابدينی –
  حسين عارفی  -
   حسين فرمانش -
    حسين قاضی -
   حسين کمالی -
  حسين مظفری  -
  کیحسين مل –
    حسين ناجی -
   حسين نقی پور -
   حشمت محسنی -
   حميد آذر-
   حميد پورقاسمی -
   حميد حميدی –
   حميد شيبانی -
   حميد عطايی -
   حميد عليزاده -
   حميد فرخنده -

   
  ادامه ش

  
  
   شهره شالگونی –
  شهره شجاعی  -
  شهريارمحمدی  –
   شهال ايروانی -
   شهال عبقری-
   شهال علمشاهی -
   شهال غفوری-
  شهال شفيق -
  شهال مسافر -
   بيات  شهناز-
  شيرين مرادی  –
  شيوا بهار  –
   شيوا کاتوزيان -
  شيوا کام بری  -
   شيوا مقدم–
   شيوا نظری-
    شهاب شهابی -
   شهاب موسوی رودسری-
   شهرام ناصری-
   شهرام نصيری-
   شهره رحيمی-
   شهره شجاعی -

  
  ص

  
   صادق افروز-
   صادق پرتوی–
انی  -  ادق جه ارگر  (  ص ک

و   ات و عض ش تاسيس بخ
LO(   

   صادق کار-
  صديق اسماعيلی -
  صديقه يوسفی  –
   صفا مرادی -
  شيجانیصفر کاوه  -
  صمد نويد -
-   
  ض  

  
  ضرغام بوار احمدی  -

  
  ل
  
   الله حسين پور-
    ليال اميری -
   ليال خالندی -
   ليلی جديدی –
 
  م
  
  یساق.  م -
    ماريا جاويد–
  مانويل -
   مانی همار هلم -
   مجتبی بهاری -
  مجتبی نظری  –
   مجتبی نعيمی -
   مجيد تمجيدی -
    مجيد دليران -
   پور مجيد عبدالرحيم–
   مجيد فالح زاده -
    مجيد کريمی -
   مجيد مظفری –
    محسن بختياری -
  محسن توفيقيان   -
  محسن شيخی   -
  محسن کيا  –
   محسن مبينی -
   محسن نجات-
  محمد آزاد گر –
   محمد برزنجه-
   محمد تجلی جو -
   محمد تقی سيد احمدی-
   محمد حسيبی -
  محمد حسين سبحانی  -
  محمد خيری  -
  مد راهنمامح -
  محمد رضا باقری  -
   محمد رضا شالگونی   -
  محمد زاهدی  -
  محمد شيبانی  -
   محمد علی اوحدی-
ود - ژاد  محم ار ن  معم
  )بهرنگ(



   احسان موئيل-
   احمد اسکندانی -
   احمد البرزی-
  احمد باطبی –
   احمد بخرد طبع -
    احمد پوری–
  احمد توماج  -
   احمد شريفی-
   احمد رضايی-
د زاهدی لنگرودی ، -   احم

  روزنامه نگار آزا د
  احمد مزارعی  -
  مد مشعوف اح  –
اهری   - د مظ م (احم معل

  )اعتصابی
   احمد مهدوی -
   احمد نجاتی –
   احمد نوين –
   احمد نيک بين-
   اسد گلچين-
   اسعد حتجی حسينی-
   اسفنديار خالف -
    اسفنديار منفردزاده-
   اسماعيل رزازی – 

    اسماعيل خويی–
   اسماعيل مولودی -
   اسماعيل وفا يغمايی -
   اردشير مهرداد  -
   اردشير نصراهللا بيگی -
  اردشير نظری  –
  اردالن کريمی  –
  ارژنگ بامشاد  -
  ) شاعر( اصغر آهنين -
   اصغر ايزدی –
  اصغر جيلو  –
  اصغرنصرتی  -
    اکبر تک دهقان -
   اکبر زرگر–
   اکبر زمانی  -
   اکبر ذکاوتی -
   اکبر اغراقی -
   الهام کاميابی –
  الهام نجيبی  -
    امراهللا ابراهيمی-
  اميد حبيب نيا  –
   اميد خراسانی -
    اميد صالحی -
   امير اصغری نيا-
    امير جوان -
   امير جواهری لنگرودی -
    امير سپهر -
  امير عابدی  -

  حميد مژده  -
    حميد  پور موسوی اصل-
   حميد رضا ظريف نيا-
   حميد رياحی –
وق - ال حق ارگر، فع د ک  حمي

  بشر
  مودی حميد مح-
   حميد نوذری-
   حميال فرمانش -
  حميال نيسکيلی  -
   حوری صهبا -
   حميرا طاری -
   حيدر جهانگيری-

 
  خ
  
   خالد اصفی -
   خالد فالحيان –
  خسرو آهنگر  –
  خسرو خواجه نوری  -
   خسرو رحيمی –
   خليفه موسوی -
   خالد جاويد فر-
   خليل زاد جاهد-
   خليل غائب خواه -
   خليل غزلی-
  ل مومنی خلي-
  
  د 

   دارا مهتابی - 
   داريوش ارجمندی-
   داريوش پاشا-
   داريوش مرادی -
    داريوش مجلسی -
   داريوش مختاری -
   داريوش نجفی بيرگانی -
   داوود امير فياض -
  د رحيمی و داو–
  داوود نواييان   –
   داوود شمسی-
   دانيل معظمی -
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   دکتر جواد جوادی -
  کتر حسام فيروزی  د–
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ی   - ی کريم ر مرتض  دکت

 
  ط
  
   طالب حريری -
  طيبه رياحی لنگرودی –
   طالب شهرياری -
   طاهره سوری-
   طهماسب شجاعی  -

 
  ع
  
   عادل مرادی-
   عالم محمودی -
  عباس آهو چشم -
   اری عباس بختي-
   عباس زمانی –
   عباس صادقی نژاد -
   عباس عاقلی زاده -
   عباس مظاهری -
  عباس مومن -
   عباس نامجو–
   عباسعلی فتاح -
   عبدالقادر بلوچ -
  )هيوا( عبدالواحد –
   عيدی نعمتی  -
   عثمان محمودی-
   عدنان حسن پور–
  عزيزه شاهمرادی -
ر  - ه گي زت گوش   ع
   )نويسنده(
   عزت مصلی نژاد -
  عسکر شيرين بالغی  –
   عصمت طا لبی -
   عطا مرادی-
   عفت ماهباز -
    علی اشراقی-
   علی اعتدالی -
   علی اکبر چنگابی -
   علی اکبر شالگونی -
  علی پور نقوی–
   علی پيچگاه -
  علی جالينوسی -

   علی حسينی -

   علی دروازه غاری -
   علی دماوندی -
  علی ديناروند  –
   علی رحيمی-
  مانده  علی فر-
   علی موسوی -
   علی وزيری -

   محمد محبی -
  محمد محمودی  – 

   محمد ملوان–
ورالهی - د ن ال (  محم فع

   ) حقوق بشر
   محمد هادی امينيان -
  محمود اشرفی  -
   محمود پروين -
و- ه  محم ی چيم ( د جالل

اعر  ازيگر  -ش نده و ب  نويس
  )تاتر

  محمود حشمت  –
   محمود مقدس -
  محمود شوشتری  -
   محمود کوير-
   مدبر-
   مراد خورشيدی -
  مرتضی افشاری -
 مرتضی پاکی   –
   مرتضی بوداغی –
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   ٠٠٠امضاء ها ادامه دارد 
  

  )٨۶تير ماه(  و امنيتی  عقيدتی،سامی برخی از زندانيان سياسی ا )*١( 
ديش توسط سيستم          تا ک  ٥٧از زمان روی کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی در بهمن            ر ان نون بسياری از انسان های دگ

  . سرکوب اين رژيم بازداشت ، شکنجه و زندانی شدند
  

واژه زندانی سياسی در ايران  توسط مسئولين رژيم جمهوری اسالمی با کلمات اسالمی تغيير پيدا کرد تا هر زمان و هر                     
ه های             ... ، منافق و    کجا از آنها به عنوان مهدورالدم ، مفسد فی االرض  ، محارب               ه چوب ا را ب ياد کند و بدين شيوه آنه

  . اعدام و تير باران می فرستد
  

دانيان         ه ليستی از زن ا تهي با روی کار آمدن چنين رژيمی که تعريف زندانی سياسی در آن قابل حل نيست و بدين وسيله ب
د               با توجه به اعالميه جهانی حقوق بشر و کنوان            و امنيتی   عقيدتی ،سياسی   ل متح سيون های حقوق بشری سازمان مل

ا تالش                    و امنيتی  قصد داريم زندانيان سياسی ، عقيدتی      رای آزادی آنه رده و ب  را به سازمان های حقوق بشری معرفی ک
  . کنيم 

  
ران و سازمان های             ردم اي ه اطالع م دتی را ب دانيان سياسی و عقي امی زن م آخرين وضعيت تم ه قصد داري ن زمين در اي

  . ری برسانيم حقوق بش
  

ران                         دتی در اي دانيان سياسی و عقي ه زن فعاالن حقوق بشر در ايران از تمامی سازمان های حقوق بشری برای آزادی کلي
  . استمداد می طلبد

  
  ١٩-٠٧-٢٠٠٧تاريخ به روز رسانی 

  
ل آن               (  ل است در جهت تکمي ران در حال تکمي االن حقوق بشر در اي ات فع امی سازمان    از ليست توسط گروه تحقيق تم

 به های حقوق بشری همراستا دعوت به همکاری می شود همچنين از ديگر فعالين در خواست داريم در جهت تکميل آن            
  ) ، کليه مسئوليت ليست زندانيان بر عهده سازمان معرف آن می باشدد نما ياری رسان

  
دارد       شماره تماس با آقای اسفنديار بهارمس جهت دريافت نام زندانيان سياسی        ه در ليست وجود ن ی ک دتی ، امنيت ، عقي

ر می باشد           رار زي دانی شماره تلفنی جهت تماس اعالم                      . به ق ام زن ا در صورت عدم پاسخ ضمن معرفی خود و ن لطف
  .فرمائيد

Tel: 001 - 310-598-3634 

Email: Hra.Iran@Gmail.com  

 الزم به توضيح است که ليست تهيه  زندانی سياسی به مجامع حقوق بشری معرفی شده است ،٤٠٠تا کنون 
 .شده اسامی زندانيانی است که هم اکنون در زندان بسر می برند

  ليست فعاالن حقوق بشر در ايران 

طبق اطالع دوستان بيشماری اين ليست کامل نيست ، تعدادی از زندانيان آزاد و تعدادی متاسفانه اعدام شده  : توجه
  ! فعال حقوق بشری خواستار همکاری برای تقويت اين ليست می باشيمما از همه دست اندرکاران . اند 

   ) Hra Iran(ليست فعاالن حقوق بشر در ايران 



 حکم محل نگهداری اتهام نام خانوادگی نام شماره
سازمان  ماسوری دکتر سعيد 1

مجاهدين 
 خلق

 بند ١٢٢اتاق 
اوين٢٠٩  

 اعدام

علم حق  ابراهيمی محمد 2
 عدالت

 ١٢٧سلول 
  اوين٢٠٩دبن

  

فعال  جهاندار  ابوالفضل 3
دانشجوي
 ی

 ، ١٢١اتاق 
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

2/5 
 سال

فعال  درخشندی سعيد 4
دانشجوي
 ی

  - ١٠اتاق 
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

3/5 
 سال

فعال  انصاری  دکتر کيوان 5
دانشجوي
 ی

 ، ١٢٢اتاق 
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

4/5 
 سال

  ،١٢١اتاق    پور وثوق حميد 6
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

 ، ١٢١اتاق    اسمائيلی  غفور 7
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

 ٢٠٩بند    کهن دل صادق 8
 زندان اوين

  

 ٢٠٩بند    عسگری حسن 9
 زندان اوين

  

 ٢٠٩بند    المنصوری عبداهللا 10
 زندان اوين

  

 ، ١٢١اتاق    وکيلی  فرهاد 11
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

محمد  12
 حسن

فالحی  
 زاده

 ، ١٢٢اتاق   
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

کاظمينی    13
 بروجردی

 ٢٠٩بند   
 زندان اوين

  

 ، ١٢٢اتاق    حيدريان علی 14
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

 ، ١٢٢اتاق    ملکيان رضا 15
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

فعال  خليل پور مقداد 16
دانشجوي
 ی

 ٢٠٩بند 
 زندان اوين

  

انگرکم فرزاد 17  ، بند ١٠اتاق    
 زندان ٢٠٩

 اوين

  

 ٢٠٩بند    شيخ پور  مجيد 18
 زندان اوين

  

کاووسی  مجيد 19
 فر

 بند ١٢٢اتاق   
 زندان ٢٠٩

  



 اوين
دکتر  20

 ابراهيم
 بند ١٢٢اتاق    افشار

 زندان ٢٠٩
 اوين

  

، ١١٤سلول    آقا جانی دکتر 21
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

، بند ١٠ول سل   قياسی  دکتر 22
 زندان ٢٠٩

 اوين

  

 ، ١٢٢اتاق    رشيدی نيا احمد 23
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

 ، بند ١اتاق    سعيديان  منصور 24
 زندان ٢٠٩

 اوين

  

 زندان ٢٠٩بند   حامدی  وليد 25
 اوين

5 
 سال

جبلی  عباس 26
 حقيقی تنها

 ، ١٢٢اتاق   
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

 ٢٠٩بند  امنيتی تاجبخش کيان 27
 زندان اوين

  

 ٢٠٩بند  امنيتی شاکری علی 28
 زندان اوين

  

سنگ   مصطفی 29
 تراش

 ٢٠٩بند  جاسوسی
 زندان اوين

  

فعال  مهرزاد محمدحسين 30
دانشجوي
 ی

    

فعال  قصابان احمد 31
دانشجوي
 ی

 ٢٠٩بند 
 زندان اوين

  

فعال  محموديان پويان 32
دانشجوي
 ی

 ٢٠٩بند 
 زندان اوين

  

فيض اهللا  سعيد 33
 زاده

فعال 
دانشجوي
 ی

 ٢٠٩بند 
 زندان اوين

  

فعال  سميعی  مازيار 34
دانشجوي
 ی

 ٢٠٩بند 
 زندان اوين

  

سلول    اسفندياری  دکترهاله 35
،بند ١١٢
 زندان ٢٠٩

 اوين

  

روزنامه  فرحبخش علی 36
 نگار

 ، ١٢٣سلول 
 ٢٠٩بند 

 زندان اوين

  

فعال  ايزدبخش سعيد 37
دانشجوي

 ٢٠٩بند  
 زندان اوين

  



 ی
فعال  شادفر زينب 38

حقوق 
 بشر

   زندان وزرا

وبالگ  ياد علی  يعقوب 39
 نويس

    

   زندان سنندج   بابايی  ساسان 40
   زندان طبس   عبداللهی محمد 41
حزب  امامی عمر 42

دموکرات 
 کردستان

زندان مرکزی 
 يزد

21 
 سال

سازمان  مجيدی  ياسر 43
مجاهدين 
 خلق

زندان مرکزی 
 بيرجند

25 
 سال

سازمان  نوری  حيدر 44
مجاهدين 
 خلق

زندان مرکزی 
 سمنان

25 
 سال

       خاندل آرش 45
       غياثوند اشکان 46
 13     محمودی  حسن 47

 سال
فعال  فرجادی دکتر ايرج 48

 سياسی
   زندان مشهد

انجمن  خيراللهی ناصر 49
پيشاهنگا
ن راه 
 آزادی

  

سازمان مجاهدين  سنجابی اکبر50
 ابدزندان ديزل آباد کرمانشاه خلق

سازمان مجاهدين  ويضی محمد51
 سال 9زندان ديزل آباد کرمانشاه خلق

سازمان مجاهدين  خنجری پيمان52
 سال 27زندان ديزل آباد کرمانشاه خلق

حزب دموکرات  صالحی علی53
 سال 22زندان ديزل آباد کرمانشاه کردستان

حزب دموکرات  مرادی  محمد54
 سال 22زندان ديزل آباد کرمانشاه کردستان

سازمان مجاهدين  عزکل حميد55
 سال 6زندان ديزل آباد کرمانشاه خلق

سازمان مجاهدين  ارکزواری  ستاره56
 سال 10زندان ديزل آباد کرمانشاه خلق

 سال 10زندان ديزل آباد کرمانشاه حزب کومله عبدالهی محمد سعيد57
سازمان مجاهدين  عسگری روح اهللا58

 سال 11 زندان اصفهان خلق

سازمان مجاهدين  مهربان پور محمد59
 سال 11 زندان اصفهان خلق

سازمان مجاهدين  کنگر سعيد60
     خلق

 -بمب گذاری  بريحی  ناظم61
 اعدام  زندان اهواز اهواز



   زندان اوين   زند  قاسم62
   زندان اوين   وراقبال پ  63
    ياران بروجردی سماواتيان  مسعود64
       منتظر صائب  عليرضا65
       شهرابی فراهانی  علی66
       قوتی  حبيب67
       کريميان  احمد68
       الستی  مجيد69
 -بمب گذاری  هليچی  عبدالرضا70

 اعدام  زندان اهواز اهواز

 سال 15سال تبعيد اردکان يزد 5  عال عرب اهوازف تميمی  طاهر71
سال تبعيد به  سردسير 5 فعال عرب اهواز حمادی  توفيق72

 سال 8 کرمان

 سال 9 سال تبعيد به  قزوين 4 فعال عرب اهواز صليتی  صعود73
سال تبعيد به  3  فعال عرب اهواز جاللی  محمد74

 سال 8 آذربايجان شرقی

 سال 20 تبعيد به نيک شهر ال عرب اهوازفع باوی  محسن75
 سال 25 ،تبعيد به  قائم شهر فعال عرب اهواز باوی  عماد76
 سال 11 سال تبعيد 10 فعال عرب اهواز باوی  هانی77
     فعال کارگری اماني  شيث78
     فعال کارگری آريمي  صديق79
 سال 16  کسال تبعيد به ارا 10 فعال عرب اهواز باوی  مسلم80
 اعدام  زندان اهواز فعال عرب اهواز باوی  ضامن81
 سال 10 زندان اهواز فعال عرب اهواز باوی  اسد82
 سال 11 زندان اهواز فعال عرب اهواز سواری  محمد علی83
 اعدام زندان اهواز فعال عرب اهواز سواری  ريسان84
   زندان اهواز فعال عرب اهواز سواری  ارکان85
    سال تبعيد٣محکوم به  فعال عرب اهواز عفرائی  رحيم86
   زندان اهواز فعال عرب اهواز مطبوعی علی87
     فعال عرب اهواز حلفی  علی88
     فعال عرب اهواز خضيراوی مهدی89
 سال 6    فعال عرب اهواز آلبوغيش  احمد90
 سال 5   فعال عرب اهواز جابری  جواد91
 سال 3   فعال عرب اهواز کارفی  يزعز92
 سال 2   فعال عرب اهواز ساعدی عزيز93
     فعال عرب اهواز کعبی  ليال94
     فعال عرب اهواز نيمی  جواد95
 سال 20 تبعيد به زندان اردبيل  فعال عرب اهواز عفراوی دکترعوده96
 سال 1 تبعيد به خرم آباد   الهائی  مسلم97
 سال 2 تبعيد به زندان تهران   سعيدی عبداهللا98
 سال 2 تبعيد به زندان اراک   خسرجی  شبيب99
 سال 7 زندان گوهردشت کرج فعال دانشجويی جاويد تهرانی بهروز100
 سال 15 زندان گوهردشت کرج جبهه اتحاد ملی ساران  امير حشمت101
 اماعد زندان گوهردشت کرج امنيتی پور منصوری شهرام102
 اعدام زندان گوهردشت کرج امنيتی پور منصوری  فرهنگ103
 اعدام زندان گوهردشت کرج  سياسی-امنيتی  کرمی خير آبادی عليرضا104
سازمان مجاهدين  بايمانی  افشين105

 ابد زندان گوهردشت کرج خلق

 سال 15 زندان گوهردشت کرجسازمان مجاهدين  اقدامی  جعفر106



 خلق
 اعدام زندان گوهردشت کرج امنيتی کاووسی فر حسين107
   زندان گوهردشت کرج مستند ساز زارع  محمد108
 اعدام زندان گوهردشت کرج امنيتی حردانی خالد109
 اعدام زندان گوهردشت کرج  سياسی-امنيتی  رمضانی فاضل110
 اعدام زندان گوهردشت کرج  سياسی-امنيتی  رمضانی حاجت مراد111
   زندان گوهردشت کرج امنيتی حسن دوالبی جواد112
   زندان گوهردشت کرج امنيتی حيدری دوالبی مسعود113
   زندان گوهردشت کرج امنيتی رمضانی دوالبی حامد114
سازمان مجاهدين  دادپور منصور115

 خلق
 زندان ١٠ سالن ٤بند 

   گوهردشت

   اوين زندان ٧بند  فعال حقوق بشر رفيعی کيوان116
    زندان اوين٧بند    اربابی عليرضا117
    زندان اوين٧بند    غالمی  118
    زندان اوين٧بند    قاسمی سرهنگ119
    زندان اوين٧بند    اميری  دکتر کيوان120
    زندان اوين٧بند    سيد علی خانی  سيد حميد121
    زندان اوين٧بند    ده هيجده عليرضا122
    زندان اوين٧بند  هويت طلب ترک دادبخش  بابک123
    زندان اوين٧بند    عبدالرحمانی  محمد کريم124
    زندان اوين٧بند    دريا نورد مصطفی125
    زندان اوين٧بند    رازقی  اردشير126
حزب کارگران  ارجان  مجيد127

 کردستان ترکيه
  زندان ٩ سالن ٨بند 
 سال 10 اوين

    زندان اوين٧بند   بهادری  جمال128
    زندان اوين٨بند تبليغ عليه نظام حروی محمد رضا129
    زندان اوين٨بند   داروغه حسين130
    زندان اوين٨بند   قوتی  حبيب131
 ، زندان ٥ سالن ٧بند    طباطبايی  اصغر132

   اوين

 ، زندان ٥ سالن ٧بند    نجفيان عبدالرضا133
   اوين

    زندان اوين٨بند   السالم السدی مجيد134
 سال 5  زنان زندان اوين٣بند    جابری رقيه135
سازمان مجاهدين  همتی  داوود136

 سال 3 زندان اوين خلق

سازمان مجاهدين  کلبی  غالم حسين137
 ابد  زندان اوين٣٥٠بند  خلق

 سال 15  اوين زندان٣٥٠بند  فعال دانشجويی باطبی  احمد138
سازمان مجاهدين  شاه قلعه ای  سعيد139

 ابد  زندان اوين٣٥٠بند  خلق

سازمان مجاهدين  رجبی  عبدالرضا140
 ابد  زندان اوين٣٥٠بند  خلق

    زندان اوين٣٥٠بند  فعال سياسی طبرزدی حشمت اهللا141
سازمان مجاهدين  ناصح سعيد142

 سال 3/5  زندان اوين٣٥٠بند  خلق

سازمان مجاهدين  شاهی نيا هاشم143
    زندان اوين٣٥٠بند  خلق

    زندان اوين٣٥٠بند  جاسوسی شيررضا  عباس144



    زندان اوين٣٥٠بند    آقاجانی جليل145
    زندان اوين٣٥٠بند    قياسی نژاد دکتر مهدی146
    زندان اوين٣٥٠بند    خانچاری  147
    زندان اوين٣٥٠ند ب   برهانی حميد رضا148
سازمان مجاهدين  شالچی خليل149

    زندان اوين٣٥٠بند  خلق

سازمان مجاهدين  پرويزی امير150
     خلق

       خبيری نيا  حسن151
انجمن پادشاهی  غضنفری  حسين152

     ايران

زندان مرکزی بندر  جاسوسی داوودی  ارژنگ153
 سال 14 عباس

     جاسوسی شيد نيار مهندس احمد154
سازمان مجاهدين  حمزوی حسين155

 ابد   خلق

سازمان مجاهدين  کريمی سعيد156
 سال 6   خلق

     تبليغ عليه نظام عرفانيان  157
       رهبری غالمحسين158
   فعال کرد احمدی مادح159
       الجوردی  امير160
 هما 6   روزنامه نگار باستانی  مسعود161
   زندان اروميه انجمن پادشاهی باپيری محسن162
شرکت در  پرتوی  محمد163

 سال 4   تظاهرات

     مدير پرشين بالگ بوترابی مهدی164
     فعال حقوق بشر مفرح پوريا165
 سال 3   امنيتی ناهيد  حسن166
     درويش گنابادی لك  جمشيد167
  -بمب گذاری  حميدان سعيد168

 سال 20   هوازا

    زندان اوين٢٠٩بند  فعال حقوق زنان يعقوبعلی  امير169
 زندان ٢٠٩ بند١٠اتاق    بابا زاده فرهاد170

   اوين

   زندان اوين١ سال ٧بند تبليغ عليه نظام بابايی ورزی فرشيد171
سازمان مجاهدين  ملک زاده محمد172

   زندان اصفهان خلق

سازمان مجاهدين  هعسگری زاد عباس173
    زندان اوين٣٥٠بند  خلق

 ، زندان ٣ سالن ٧بند انجمن پادشاهی بابا سوار رضا174
   اوين

    زندان اوين٢٠٩بند  فعال کارگری اسانلو منصور175
 بند ١٢١اتاق  تبليغ عليه نظام رضا پور محمد سعيد176

   زندان اوين٢٠٩

   زندان اوين١سال  ٧بند  امنيتی نارويی محمد يوسف177
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی هاشمي محمد178
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی عربشاهي مهدي179
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی نيكو نسبتي علي180



    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی هدايت بهاره181
    زندان اوين٢٠٩بند  شجويیفعال دان يزداني  حنيف182
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی وفقي علي183
   زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی مومني  عبداهللا184

     فعال دانشجويی فياضي  بهرام185
     فعال دانشجويی حاجي حيدري حبيب186
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی بيات  مجتبي187
     فعال دانشجويی حسينيا سعيد188
     فعال دانشجويی حبيبي مسعود 189
     فعال دانشجويی اصالحچي  مرتضي 190
    زندان اوين٢٠٩بند  فعال دانشجويی قلندري  عزت191

  

  ASMEK) (ليست کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 

 حکم اریمحل نگهد اتهام نام خانوادگی نامشماره
    زندان اوين٢٠٩بندحرکت ملی آذربايجان متين پور  سعيد1
    زندان اوين٢٠٩بندحرکت ملی آذربايجان غنی لو  جليل2
    حرکت ملی آذربايجان صفری  بهروز3
بازداشتگاه اطالعات حرکت ملی آذربايجان پذيره کريم4

 نقده
  

گاه اطالعات بازداشتحرکت ملی آذربايجان صيامی ولی5
 نقده

  

بازداشتگاه اطالعات حرکت ملی آذربايجان فراهانی  امير6
 نقده

  

 10 زندان اروميه حرکت ملی آذربايجان معينی مهندس ابراهيم7
 ماه

   زندان خوی جاسوسی(خطيبی(فروهيده حسين8
   زندان خوی جاسوسی ناجی  ايرج9
زداشتگاه اطالعات باحرکت ملی آذربايجان نيكجو  اآبر10

 اروميه
  

   زندان اروميه١٢بند حرکت ملی آذربايجان يئکنلی  ائلياز11
   زندان اروميه١٢بند حرکت ملی آذربايجان (ائلمان( نوری مهدی12
   زندان تبريزحرکت ملی آذربايجان کاظمی  امير بنايی13
  ميه زندان ارو١٢بند حرکت ملی آذربايجان حميدی هادی 14
 ميه زندان ارو١٢بند حرکت ملی آذربايجان يکتلي  ائلياز15

         
   ، زندان تبريز٤بند  ه عوض پور محمدرضا16
   زندان تبريزحرکت ملی آذربايجان قاراداغلی  انصار17
   زندان تبريزحرکت ملی آذربايجان بخت آور  چنگيز18
   زندان تبريزايجانحرکت ملی آذرب شبانی (سليمان(علی19
   زندان اردبيلحرکت ملی آذربايجان لسانی عباس20
   زندان تبريزحرکت ملی آذربايجان رستمی حسين رستمی21
   زندان تبريزحرکت ملی آذربايجان محمدی مير ستار22
٢٣ 

٢٤

مهندس عبداهللا  
  عباسی جوان 

  صالح کامرانی

  مدرس دانشگاه   

وکيل مدافع 
 آذربايکانی  

    



٢٥

٢٦  

٢٧

٢٨

امير عباس بنای 
  کاظمی 

  ليالی حيری 

  بهروز صفری 

خانم عطيه متين 
  پور 

 

  

   )RRMKK(ليست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 

  

 حکم محل نگهداری اتهامنام خانوادگی نامشماره
 اعدام   اقليت مذهبی محمدی بخشعلی1
 اعدام   اقليت مذهبی آقايان  يونس2
 اعدام   اقليت مذهبی قاسم زاده  مهدی 3
 اعدام   اقليت مذهبی قاسم زاده  عباداله4
 اعدام   اقليت مذهبی محمِدی سمندعِلی 5
 اعدام   اقليت مذهبی محمِدی بخشعِلی6
 ابد   حزب دموکرات کردستان فريدونی خالد7
 ابد   حزب دموکرات کردستان فقيه پور عمر8
 ابد   حزب دموکرات کردستان ریناص محمد 9
 ابد   حزب دموکرات کردستان محمودی  حسن10
 ابد   حزب دموکرات کردستان عبداله پور سيد طاهر11
 ابد   حزب دموکرات کردستان مصطفوی  زاهد12
 ابد   حزب دموکرات کردستان عبداله پور رسول13
 ابد   حزب دموکرات کردستان اسماعيل سهراب14
 سال 5   حزب دموکرات کردستان نصرالدينی  مظفر15
 سال 23   حزب دموکرات کردستان خورندی  ابراهيم 16
 سال 23   حزب دموکرات کردستان مازوجی اسعد17
 سال 20   حزب دموکرات کردستان محمد جانی عزيز 18
 سال 20   حزب دموکرات کردستاناستاد قاضی خالد19
 سال 20    دموکرات کردستانحزب کرمی حسين20
 سال 7   حزب دموکرات کردستان پر جمال21
 سال 8   حزب دموکرات کردستان مالئکه جعفر22
 سال 7   حزب کومله زارعی جمال23
 سال 15     پروشان محمد امين24
 سال 15       مد ليالنی25
 سال 11     قادر پور  26
 سال 15     جوال  قادر27
 سال 20     امينی  رضا 28
 سال 15     آذر پور هلمت حسن29
 سال 15     محمدی عبداله30
 سال 6     حيرانی فاتح 31



 سال 4     احمدی  طاها32
 سال 2     مينا پاک  سليمان33
 اعدام     بادوزاده جهانگير 34
 ابد   حزب کومله زايله محمد علی35
 ابد   کوملهحزب  مرادی توفيق36
 ابد   حزب کومله صادقی آزاد37
 ابد   حزب کومله صدقی ناصر38
 سال 5   حزب کومله حسينی  جمال39
 ابد     حسين پناه  مسعود40
 ابد     علی محمد  مصطفی41
 سال 5     اروميه ای شيالن42
 سال 5     سرابی کيوان 43
 سال7     سليمان  علی احمد44
 سال7     هنرور يوبا45
 سال7     حقيقی ايوب46
 سال 25   حزب خبات مينا زاده خالد47
 سال 20   کومله ساطوری ناصر48
 سال 18     اله نادری حبيب49
 سال 18     ويسی  محمد 50
 سال 17     رحمانی  محمود 51
 سال 16     رحمانی مجيد 52
 سال 6     پيکال بهمن53
 سال 6     حسينی يد کريمس54
 سال 6     راوند فرزاد55
 اعدام     قادری  هژار56
       رستمی سيد محسن57
       ميالن سعيد داليی58
      حکمت دمير حسن59
خير خالد  محمد60

 رمضان
      

       اميری اسعد61
       طلوعی عبدالخالق62
       محمدی  منصور63
       فتح آبادی علی قاسمی64
       باپيری ابوبکر65
       سعيد نژاد خضر66
       کوخاشيرهمحمدصالح 67
       شيرزاد خالد68
        تيکان  ابوبکر69
       قريشی آوات70
       قريشی دارا 71
       سليميان محمد امين72
       سلطانيان سعداله73
       مولودی خضر 74
       سليميان ريبوار 75
       سليميان کامل 76
       سرچمی  حيدر77
       عاشقی ابراهيم 78
       امينی کريم79



        قربانی  خسرو 80
       حسينی  احمد 81
       هرمز آباد واحد82
       قربانی علی83
       ريحانی هژار قادر84
       بهرامی  کاوه85
       رحمانی ايوب86
       رحمانی نامدار87
       روژهالتی دلير88
       قادری عثمان89
       عزيزپور شهرام90
       رحمتی زانکو91
       رضازاده آرام92
       گلی  ياسر 93
    رسولی کاوه94
       صالحی ابراهيم95
       یمحمد حسين96
        عزيزی انور97
       احمد نژاد  مصطفی98
       صابری کيوان99
       گرجانی شهرام100
       پروينی کمال101
       شادمند صابر102
       عجمی جمال103
       عموزاده حسين104
       رزم  رسول105
       رسول نيا  مصطفی106
       هریم  لقمان 107
       محمدی افشين 108
       علی پور محمد طاهر109
       باسبار علی110
       اقدسی  اکبر111
       بهبودی محمد ابراهيم112
       قاسمی يوسف 113
       عبداللهی عليرضا114
       پاشاپور تقی115
نوروزی  کريم116

 مقدم
      

     قابلی حسين117
       قابلی محمد118
       ورمزيار  مقصود 119
        ابراهيمی سيد حجت120
ميرزا    ابوبکر121

 قادری
      

       احمدی قادر122
ميرزا   عثمان123

 قادری
      

       رسولی محمد امين124
       قبال شهريار125
       شابويی سيامند126



       احمدی صالح الدين127
       فيضي حسين128
      داوری امين محمد129
       خوانساری محمد رضا130
       دروری والی131
شجاعی  نعمت اهللا 132

 گنجی
      

       سوئدی راشد133
بلوچ  منصور134

 رزاعتکار
      

       دهقانی باقر135
       کبيری روح اهللا136
       رهپيش  یمصطف137
       داوری  علی138
       بيستونی لقمان139
       احمد پور مطلب140
       مومنی ابراهيم141
       اقدسی علی اکبر142
    عبدی عباس143
       رضاييان حسين 144
       قاسمی  يوسف145
       عبداللهی عليرضا146
       پاشاپور تقی147
نوروزی   کريم148

 مقدم
      

       قابلی  حسين 149
       قابلی محمد150
       ورمزيار مقصود151
      (ائليار(زارع رويز يکانی152
       آذر اغلو بابک153
       پور علی علی154
       بيت اللهی  صابر155
      يوسفی عدل کريم156
       نويدي آمال157
       صالحي محمود158
       خانزاده محمد شفيع159
       کويدريلو جالل160
       حسنی شاهين161
       بازمانی مهدی162
       محمدی بهکام163
       آقازاده امير164
       هاشمپور مجيد165
       آهنگری عين اهللا166
       نصرت پور محمد آرام167
 اعدام   محاربه سليمی مصطفی168
 اعدام   روزنامه نگار حسن پور عدنان169
 اعدام   فعال مدنی بوتيمار  هيوا170
 زندان ٢٠٩بند  فعال حقوق بشر کبودوند محمد صادق171

 اوين
  

   زندان سنندج روزنامه نگار قوامی اجالل172



 سال 15     محمدی  رضا173
 ابد  زندان اروميه ملهحزب کو باهله  مهدی174
 ابد زندان اروميه سازمان مجاهدين خلق بنی شجاع حمزه175
 سال 6 زندان اروميه سازمان مجاهدين خلق کريمی  سعيد176
مصطفی   عثمان177

 پور
 ابد زندان اروميه حزب دموکرات کردستان

 سال 3 زندان اروميه حزب کومله امينی  اسد178
 ابد زندان اروميه  دموکرات کردستانحزب صادقی  عزيز179

180  

دريافتی 
اسامی 

جديد از 
  ايران 

  سيد طاهر

 _ خانم هدی هواشم
احمد و ( مادر 
   )اسامه

اسامه فرج اهللا کعبی
  کودک دو ساله 

احمد فرج اهللا کعبی 
    ساله ٤کودک 

 حانم معصومه کعبی

خانم سکينه نيسی 
عماد حبيب  کودک 

   ساله ٤

  صباح نصری 

  ت غزالی هداي

  شهناز غالمی 

  صالح کامرانی

  سعيد قاسمی نژاد 

  

  حزب دموکرات کردستان عبداهللا پور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دانشجوی کارشناس ارشد
مهندسی عمران دانشگاه 

تهران ، محکوم به دو 
  سال حبس  

  

  

 

  زندان اروميه

  زندان اهواز

  

  زندان اهواز

  

  زندان اهواز 

  زندان اهواز

  زندان اهواز

  اهواززندان 

  

  

فعال سياسی 
  آذربايجان 

   زندان اوين 

زندان اوين بند 
٣٢٥ 

  ابد

  

 

  : رونوشت 
  پزشکان بدون مرز : به 
  روزنامه نگاران بدون مرز -
  مجامع حقوق بشری ـ 



  ... و فدراسيون جهانی دانش جويان وی کارگری سنديکا ها و اتحاديه ها ـ 
  
  
 


