
  ٦ شماره ليست جديد
  
 

  اقدام متحد
  ايران خواه سراسر ز دانشجويان چپ و آزادیپشتيبانی ا کارزار
  )!خواه برخيزيم زادیبه دفاع از دانشجويان چپ و آ(

  
تاکيد . جنبش دانشجويی ايران رسالت تاريخی خود را در پيشتازی مبارزه عليه ديکتاتوری و اختناق باز می يابد

جويی، در پيوند با مبارزه طبقه کارگر و جنبش رهايی زن و ساير جنبش های پيشرو در جريان چپ جنبش دانش
 ،»نه به جنگ، دانشگاه پادگان نيست«جامعه، با برافراشتن پرچم مطالبات راديکال، ندای آزادی و برابری و فرياد 

. را به وحشت انداخته استراديکاليزه شدن اين جنبش، بشارت رسالتی است که نظام سرمايه داری اسالمی ايران 
وحشت از پيوند و رشد جنبش های پيشرو و آزادی خواهانه سراپای حکومت اسالمی را در نورديده  و اکنون چکمه 
پوشان نيروی انتظامی، امنيتی، بسيجی، سپاهی و لباس شخصی را به دانشگاه ها و خيابان ها فرستاده است تا 

 خفه کنند و پيشروان سوسياليست و برابری طلب جنبش دانشجويی را بههرگونه ندای آزادی خواهی را در نطفه 
  . بکشانند هازندان درون

  
 و ها نظام با يورش گسترده بردانشگاه ، مامورين سرکوبگر)روز دانشجو( آذر ١۶طی چند روز اخير و در آستانه 

 . دستگير کرده اندمنازل دانشجويان، ده ها تن از فعالين چپ و آزادی خواه جنبش دانشجويی  را 
  

 حسن -۵ آرش پاکزاد  -۴ حامد محمدی -٣ بهرنگ زندی -٢ )آزاد شده است( ميالد معينی -١: چون فعاالنی هم
 بهروز کريمی -١١ سعيد حبيبی-١٠ نادراحسنی -٩ مهدی گرايلو  -٨ ايلناز جمشيدی  -٧ انوشه آزادفر -۶معارفی 

 روزبه صف شکن -١۶ محسن غمين -١۵ علی سالم -١۴ن بيگی  نسيم سلطا-١٣ کيوان اميری الياسی -١٢زاده 
هادی  -٢٢امير مهرزاد  -٢١علی کالئی  -٢٠ سعيد آقام علی -١٩پير حياتی ) صدرا( ياسر-١٨ روزبهان اميری -١٧

 )آزاد شده است ( يونس ميرحسينی-٢۶ ميالد عمرانی -٢۵ امير آقايی -٢۴ فرشيد فرهادی آهنگران -٢٣ساالری 
 پارسا -٣١ رضا عرب -٣٠ شوان مريخی -٢٩ )آزاد شده است(  سارا خادمی-٢٨ هاشم پور  سروش-٢٧

 - ٣۶ پيمان پيران -٣۵ مجيد اشرف نژاد -٣۴ سعيد آقاخانی -٣٣ )آزاد شده است(  عابد توانچه-٣٢کرمانجيان 
توسط نيروی ...  نيما نحوی -٤٠ مهدی الهياری -٣٩،  جواد علی زاده-٣٨ سهراب کريمی -٣٧فرشاد دوستی پور 

حکومت اسالمی ايران، برای سرکوب . انتظامی و امنيتی حکومت دستگير، و در زندان زير شکنجه قرار گرفته اند
اعتراضات دانشجويان مبارز و عدالت خواه، حکومت نظامی اعالم نشده ای را در دانشگاه ها و اطراف اين مراکز 

  .علمی برقرار کرده است
  

درون در . يورش وحشيانه و موج سرکوب گسترده حکومت را بدون پاسخ نگذاشته استاما جنبش دانشجويی، 
.  از دانشگاه های سراسر ايران، عليه اين يورش سرکوبگرانه حکومت، تجمع اعتراضی برپا شده استیتعداد

ی همه ، به ويژه بر آزادخويش آذر، با طرح مطالبات و خواست های ١۶تجمعات در گرامی داشت اين سخنرانان 
زنان و جنبش کارگری، بار ديگر بر فعاالن ، همچنين بر آزادی دستگيرشدگان گان حوادث اخيرفعالين دستگير شد

  .اتحاد و همبستگی و پيوند خود با جنبش کارگران و زنان و مردم مبارز تاکيد کردند
  

سکی برای تعرض سبعانه و  اسالمی در ايران، کشكمش اتمی و تهديدات آمريکا را مستمارتجاعی جمهوریحکومت 
فعاالن ملل تحت ستم و حرکت های اعتراضی قرار داده و جامعه ايران را برای  سرکوب کارگران، دانشجويان، زنان و

ندای آزادی خواهانه دانشجويان مبارز با سرکوب وحشيانه . مردم آزادی خواه به يک جهنم سوزانی تبديل کرده است
کارگران ايران نه تنها از حق تشکل مستقل و اعتصابات  و . ه زندان کشيده اندپليس مواجه شده و فعالين آن ب

ده ها . اجتماعات اعتراضی محروم هستند، بلکه حتی دستمزد ناچيز آن ها با تاخير چند ماهه نيز پرداخت نمی شود
نان ايران را از هر گونه آپارتايد جنسی، جمعيت ميليونی ز. تن از فعالين کارگری، پشت ميله های زندان قرار دارند



هزاران کودک در ايران، بدون سرپرست در خيابان ها . حقوق اقتصادی، سياسی و اجتماعی محروم کرده است
صدها . سرکردانند و در سنين ابتدائی زندگی شان دچار آسيب ها و بيماری های سخت روحی و جسمی می شوند

از تحصيل محروم مانده و اجبارا به کارهای سخت و مضر روی هزار کودک کار به دليل فقر و نداری والدين شان 
 ...کارگران و مهاجرين افغانی، عليرغم ميل خود به ميان جنگ و ويرانی افغانستان کوچ داده می شوند و. آورده اند

  
در چنين شرايطی، جنبش دانشجويی، نسبت به اين همه مسايل و مشکالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

ی تفاوت نبوده و عکس العمل شايسته سياسی و اجتماعی خود را در مقابل اين همه وحشی گری های حکومت ب
  .اسالمی نشان داده است

 
  ! کارگری دمکراتيک و سازمان ها وتشکل های چپ و،مردم آزادی خواه

  
مکراتيک و همچنين ما سازمان ها و احزاب آزادی خواه، چپ، انسان دوست و کمونيست، نهادها و کانون های د

فعالين منفرد سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايرانی در خارج از کشور، بر اين باوريم که نظام فاشيستی حاکم در ايران 
ما بر اين باوريم که .  خواسته های آزادی خواهانه نيروهای درگير در مبارزه طبقاتی را به اجراء در آورد،نمی تواند

 محروم و آزادی خواه ايران است که اين من نظم توسط جنبش های اجتماعی و مردتنها با سرنگونی آگاهانه اي
  .خواسته ها جامعه عمل خواهد پوشيد

  
زندانی کردن فعالين برابری طلب، آزادی خواه و سوسياليست جنبش دانشجويی، تنها بخشی از يورش افسارگسيخته 

وليه کارگران، زنان و مردم آزادی خواه و تحت ستم حکومت اسالمی در به اسارت کشيدن و زيرپا گذاشتن حقوق ا
بگذاريد در يک اقدام گسترده و مشترک همه نيروهای آزادی خواه ايران در خارج کشور با هدف افشای . ايران است

جنايات حکومت اسالمی و با هدف جلب و حمايت پشتيبانی بين المللی، بانگ رسای مبارزه بر حق دانشجويان، 
ران، زنان و مردم آزادی خواه ايران را بار ديگر به گوش جهانيان برسانيم؛ و نهادهای بين المللی مطالبات کارگ

مدافع حقوق کارگری، سازمان های مترقی و انسان دوست، سازمان ها و احزاب چپ، کانون های نويسندگان و 
 فرا بخوانيم که سياست غيرانسانی را... روزنامه نگاران، تشکل های دانشجويی، اساتيد آزادی خواه دانشگاه ها و

  : حکومت اسالمی را محکوم کنند و هم صدا با ما، خواست های زير را بر اين حکومت تحميل نماييم
  
  ؛سياست سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در قبال جنبش دانشجويی را قاطعانه محکوم می کنيم -١
 ؛ اخيرهایروز در ير شده دستگفعالين جنبش دانشجويیهمه آزادی بدون قيد و شرط  -٢
ها و پايان دادن به تعقيب و آزار و اذيت فعالين و  ممنوعيت ورود نيروهای امنيتی به دانشگاه -٣

 ؛رهبران دانشجويی
 بر چيدن کميته های انضباطی و پايان دادن به احضار دانشجويان به اين کميته ها، بازگشت به -٤

  ؛و محروم از تحصيل شده اندتحصيل کليه دانشجويانی که تاکنون اخراج 
 ؛ ... ونويسندگانبرسميت شناختن آزادی بيان و تشکل مستقل برای کارگران، دانشجويان، زنان،  -٥
 و همه و فعالين جنبش رهايی زن...  و و شرط محمود صالحی، منصور اسانلوآزادی بدون قيد  -٦

  .زندانيان سياسی
  
***  
  
  
  

   و افراد، رسانه ها نهادهاکانون ها وزاب، ح اها و  امضای سازمانليست
  
  :سازمان ها و احزاب سياسی* 
  دگی کومه له در خارج کشورين نما-



  اتحاد چپ کارگری ايران  -
  کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران  -
  )راه کارگر(کميته تشکيالت سازمان کارگران انقالبی ايران  -
   info@hasteh.com  هسته اقليت-
  

  :وم ليست د
   اتحاد کمونيست های عراق-
   حزب سوسياليست ايران-
     ) اياالت متحده آمريکا( ُبستن -جبهه ملی ايران  -
  حزب رنجبران ايران  -
  ) اياالت متحده آمريکا( واشنگتن -اتحاد چپ ايرانيان  -
   خارج از کشور -)  مائوئيست- لنينيست -مارکسيست (فعالين حزب کمونيست ايران   -
  

    :ت سومليس
    آمريکای شمالی-اتحاديه ايرانيان سوسياليست  -
   حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری -
 

  : مچهارليست 
      lhtmw.index/org.raa.pz://http  انقالبی زنان افغانستانجمعيت -
  Rettvisepartiet Socialiterna تماعی سوئد حزب عدالت اج-
  

 :ليست پنجم
  حزب اتحاد کمونيسم کارگری -
   استکهلم- حزب اتحاد کمونيسم کارگری -
    

 
 ادامه دارد... 
  
  :کانون ها و نهادهای دمکراتيک* 
   استکهلم- کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد - ١
   شورای هماهنگی ايرانيان هامبورک- ٢
   هامبورک-مبستگی با کارگران ايران  کميته ه- ٣
  )آلمان/ مونستر (کانون سياسی پناهندگان  -٣
  )دفاع و پشتيبانی از زندانيان سياسی( مارس ١٨کميته بين المللی  -٤
   سوئد - آسيل کميته گروه ايران -٥
  )سوئد(انجمن ايرانيان مقيم امئو  -٦
   آلمان- انجمن بيداری ايرانيان هانوور-٧
   انگلستان-دفاع از زندانيان سياسی در ايران  انجمن -٨
   استکهلم- انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی -٩
  انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور -١٠
   گوتنبرگ-) راديو همراه(  انجمن فرهنگی ايران همراه-١١
   گوتنبرگ- انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری -١٢
   دارکوب ، مالمو اجتماعی- انجمن فرهنگی -١٣
  )سوئد( امئو - سازمان دانشجويان دمکرات ايران -١٤
   هلند- سازمان پناهندگی پرايم -١٥
   ) سوئد( گوتنبرگ -فرهنگسرای انديشه   -١٦
   مالمو- فرهنگسرای بامداد - ١٧
   گوتنبرگ- فرهنگ طاولی از مرکز آموزشی ايران -١٨
  )آلمان (نوفر  ها- مجله انترناسيونال از راديو فلورا -١٩



   انگلستان -کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران -٢٠
   /http://komite-talash.blogfa.com کميته تالش برای رهايی دانشجويان در بند -٢١
   سوئد-کميته همبستگی استان اوره برو  -٢٢
  )آلمان ( هانوفر -هما يش زنان ايرانی  -٢٣
  انجمن پيام ايران-٢٤
  انون دانشجويان ايرانی در هلند ک-٢٥
   انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج کشور-٢٦
   استکهلم- » جمهوری اسالمی، نه به جنگ بهنه«کميته  -٢٧
   شبکه زنان-٢٨
   گوتنبرگ -گروه فرهنگ وهنر ايده  -٢٩
  دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر ايران  -٣٠
  

  :ليست دوم
   روهی از دانشجويان چپ دانشگاه کويين ماری لندنگ -٣١

 (A group of left student at Queen Mary university of London)  
   نروژ- کميته حمايت از کارگران ايران -٣٢
    مالمو-انجمن همبستگی ايران و سوئد  -٣٣
  استکلهم - انجمن همبستگی ايران و سوئد -٣٤
  گوتنبرگ -وئد انجمن همبستگی ايران و س -٣٥
  ) سوئد( انجمن ايرانی رسانه ها در گوتنبرگ -٣٦
  پاريس - انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران - ٣٧
  پاريس - کميته ايرانيان ضد جنگ - ٣٨

 
  :ومسليست 

      آلمان- هانور - همبستگی با جنبش کارگری ايران کانون -٣٩
   سوئد-وتنبرگ  گ- کانون دفاع از آزادی بيان -٤٠
   شورای جوانان سوسياليست کردستان ايران در نروژ-٤١
   نروژ- انجمن کردهای ليلهامر -٤٢
   فرانکفورت-کانون فرهنگی آينه  -٤٣
   http://www. noonckaa.com  کانون فرهنگ و هنر ايرانيان فرزنو-٤٤
   استراليا   - کانون دمکراتيک ايرانيان -٤٥
   هنرمندان بدن مرز-٤٦
   http://www.iransos.com تشکل بين المللی نجات ايران  -٤٧
  http://www.womansrights.org  انجمن حق زن-٤٨
٤٩- Chair of Kurdish women Committee in KNC-NA USA  
٥٠- Chair of Kurdish American Committee for Democracy in Iran  
    http://sche.blogfa.com دانشجويان سوسياليست دانشگده فنی باهنر شيراز -٥١
  کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران در برلين  -٥٢
   http://akhgaar.blogfa.com  آلمان ، فرانکفورت و حومه -کانون همبستگی با کارگران ايران  -٥٣
  سوئد فدراسيون ايرانى و آردهادر -٥٤
  سوئد- آميته آردستان -٥٥
   آردستان آميته حمايت از زنان -٥٦
   کميته حمايت از زنان کرد-٥٧
    جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران-٥٨
     آلمان-يان دمکرات و مترقی شهر ماينز  شورای ايران-٥٩

  
  : مچهارليست 

  http://www.bimarz.net   سازمان پناهدگان بی مرز-٦٠
    http://www.golshan.com انجمن گلشن -٦١
   لوکزامبورگ-  فدراسيون سراسری پناهندگان ايران-٦٢



  http://pz.rawa.org جمعيت انقالبی زنان افغانستان -٦٣
  جويی، نه به جنگ نظامی امپرياليستی، نه به ارتجاع جمهوری اسالمیکميته دانش -٦٤

http://www.committe.blogfa.com  
  روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ايران -٦٥
  بنياد اسماعيل خويی -٦٦

  
  

  :ليست پنجم
   کلن- کميته همبستگی با کارگران ايران -٦٧
   نروژ-در ايران جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی  -٦٨

Solidarisk bevegelse for frihet og demokrati i Iran-(Norge) 
   ماينز و فرانکفورت   -کميته نيروهای چپ در دفاع از مبارزات دانشجويان مبارزدرايران  -٦٩ 

  
  :ليست ششم

   استراليا– کميته همبستگی با کارگر ايران -٧٠
  
  

  ادامه دارد... 
  
  :رسانه ها* 
  www.avayezan.org  سوئد و نروژ -سر دبيری نشريه آوای زن ت ئهي -١
     نشريه تريبون زن -٢
   http://www.cpiran.org  راديو صدای حزب کمونيست ايران -٣
 )آلمان( هانوور -بخش فارسی راديو فلورا  -يو آوا راد -٤
   راديو همبستگی-٥
    /http://www.radiobarabari.netراديو برابری  -٦
  /http://www.radiopishgam.com راديو پيشگام -٧
   http://www.radiosepehr.se )سوئد(  گوتنبرگ-راديو سپهر -٨
  )کانادا(  ونکوور– راديو صدای زن -٩
   گوتنبرگ -راديو همراه  -١٠
    )نروژ( اسلو -راديو همصدا  -١١
   http://www.sahele-shomal.blogspot.comسايت ساحل شمال  -١٢
 http://noawaran.blogspot.comوبالگ نوآوران  -١٣
  www.chebayadkard.com   سايت چه بايد کرد؟ -١٤
  ٢٠pars.htm٪http://www.pwoiran.com/radioراديو پارس  -١٥
  ) استراليا-سيدنی (راديو صدای نو  -١٦
   www.news-iran.de/khabargahسايت خبرگاه  -١٧
   پاريس-فرهنگ سرای پويا  -١٨
  www.sedayezanan.org )راديوی شبکه زنان( راديو صدای زنان -١٩
  blogspot.com.٠١-http://azady-barabaryآزادی برابری  وبالگ  -٢٠
  /http://mbulletin.blogfa.com ه فعالين مازندرانمخبر نا -٢١
  www.lajvar.seسايت الج ور  -٢٢
     /http://www.pwoiran.comسايت زنان مترقی  -٢٣
   /http://radioshora.orgراديو صدای دموکراسی شورايی   -٢٤

  
  :ليست دوم

  ) کردیبه زبانراديو صدای زنان (  راديو ده نگی ژنان -٢٥
    www.sedaeazadi.se   سايت صدای آزادی-٢٦
  http://www.payam.nu   سايت اينترنتی پيام-٢٧



  http://www.iran-tribune.com   سايت ايران تريبون-٢٨
        http://payamhiwa.blogfa.com پيام وبالگ -٢٩
  http://assadbeygi.blogfa.comوبالک تا آزادی  -٣٠
        http://edame.blogfa.comوبالگ اعدامی  -٣١
ست هه"سايت  -٣٢    www.helwist.com" و

  
     :ومسليست 

  com.blogfa.com - www.bazr١٣٨٤.www.bazr١٣٨٤   نشريه بذر-٣٣
   /http://www.kargaran-iran.com ران ايران سايت کارگ-٣٤
  www.kanoonca.com سايت کانون رفرهنگ و هنر ايرانيان فرزنو  -٣٥
  http://negasht.wordpress.com٨٠  عسل نگاشت-٣٦
  http://www.khabarnameh.se شکيب.  م-٣٧
   ٣besoyesosyalism.www://http.com.blogfa  تحليلی-سايت بسوی سوسياليسم سياسی  -٨٣
  http://www.pilehvar.blogspot.com,fg فارسی  پيله ور وبالگ -٣٩
   http:// www.pilehvar.blogsky.com فارسی  پيله ور ٢وبالگ -٤٠
  http://www.mav٢٣٣٩٫١٥٠m.com سايت محمد اشرفی -٤١
  ١٥٠m.com.http://www.dekhalat  سايت دخالت حداکثری-٤٢
  htpt://iradj-shokri.blogspot.com وبالگ ايرج شکری -٤٣
  گوتنبرگ - راديو طرفداران حاکميت ملی در ايران -٤٤
    http://www.harkat.net    يت اينترنتی حرکت سا-٤٥
  

  :  مچهارليست 
    blogfa.com.http://www.forsosialicm٢٠٠٧ افق کارگری -٤٦
  ttp://www.marksist.blogfa.com لنين. ن واقعيت دارد مارکسيسم قدرت دارد چو)اتحاد(مارکسيست  -٤٧
  دائيان کمونيستف اتاق پالتاکی -٤٨

 Otakaghe bahs va goftego ( Paltalk) Ettehade Fedaiyan Communist  
  http://www.kaargar.blogfa.com  وبالک کارگر- ٤٩
   »نه به حمله نظامی امپرياليستی، نه به ارتجاع جمهوری اسالمی «کميته دانشجويی -٥٠

http://www.committe٢٠٠٧.blogfa.com  
    www.rawji.comسايت راوجی  -٥١
  http://www.ashti.nuسايت آشتی  -٥٢
   http://komon.blogfa.com خبری - وبالگ کمون سياسی -٥٣
  http://www.radiojavan.netسايت راديو جوان   -٥٤
  http://www.rawij.comسايت راويژ   -٥٥
  /http://namdar-binam.blogfa.comوبالگ نامدار بينا   -٥٦
  راديو کمپوس بخش فارسی  بروکسل  -٥٧
   http://pravada.blogfa.com وبالگ پراودا -٥٨
  Offensive نشريه سوئدی افنسيو -٥٩

  
  :ليست پنجم

   راديو آزادی و يکسانی -٦٠
  http://sosialism.blogfa.comياليسم س وبالگ سو-٦١
  کلن - کميته همبستگی با کارگران ايران -٦٢

  
  

  ادامه دارد... 
  
  :ادافر* 



 - ٧  محمد کمالی-٦ خالد ايسافی، -٥عثمان محمدی،  -٤نصرت تيمورزاده،  -٣  حسن شمسی،-٢  سروه محمدی،-١
 اردشير مهرداد -١١مريم عظيمی  -١٠ ،)جهان( مجتبی شکيباپور تبريزی -٩ پريسا امجدی، -٨، مسعود شريفی

 ارژنگ بامشاد -١٧مريم اسکويی  -١٦ان داوود نوائي -١٥ احمد نوين -١٤ شهناز بيات -١٣ بهرام رحمانی -١٢
 سميرا -٢٣ باقر شکری -٢٢  مصطفی مصطفائی-٢١جالل سعيدی -٢٠ يوسف آبخون -١٩ رضا رحمانی -١٨

اردشير نظری  -٢٩ -٢٨مجتبی نظری  -٢٧ جالل محمدنژاد -٢٦ اختر کمانگر -٢٥  فرشيد شکری-٢٤حاجی ميرزا 
 - ٣٥دکتر گلمراد مردای  -٣٤اکبر اغراقی  -٣٣يوش ارجمندی  دار-٣٢روناک آشناگر  -٣١عصمت طالبی  -٣٠

علی  -٤٠منوچهر رادين  -٣٩  رضا رئيس دانا-٣٨علی اکبر شالگونی  -٣٧امير اصغری نيا  -٣٦کوکب نظری 
سيما رياحی لنگرودی  -٤٠فرامرز دادور  -٣٩ زرير جهانگيری -٣٨عيدی نعمتی  -٣٧ ايرج حيدری -٣٦شمس 
 -٤٨ علی دماوندی -٤٧ مينا زرين -٤٦ مرجان افتخاری -٤٥ اصغر ايزدی -٤٣ آراز فنی -٤٢ بهروز فراهانی -٤١

 نقی رياحی لنگرودی -٥٣ رضا طالبی -٥٢ فرخ قهرمانی -٥١ حميد آذر -٥٠ ستاره عباسی -٤٩شهاب شکوهی 
 -٥٩ايی  ستار لق-٥٨طوبی مولودی  -٥٧زهرا عرفانی  -٥٦   خسرو رحيمی-٥٥  لنگرودی امير جواهری-٥٤

جهان  -٦٤روبن مارکاريان  -٦٣داود شاه نشين  -٦٢ صادق افروز -٦١آرش کمانگر  -٦٠محمد رضا شالگونی 
 -٦٩مطلب انوری  -٦٨شعله ايرانی  -٦٧ کاوه الياسی -٦٧نسرين اسکويی  -٦٦ دين خواه ابراهيم -٦٥فرخی  

پروين حسينی  -٧٤شورش محمودی  -٧٣ کاوه احمدی -٧٢چنور محمودی  -٧١ عمر محمودی -٧٠سعيد افشار 
تقی  -٨٠کيهان صفائی  -٧٩حشمت محسنی  -٧٨ مريم اسکويی -٧٧ زور چنگ پيروز -٧٦ ويدا هوشيار -٧٥

 -٨٦رشيد امين زاده  -٨٥ ياور اعتماد  -٨٤ شکوه ابراهيم زاده -٨٣خ و ابراهيم آ-٨٢ حسين نقی پور -٨١روزبه 
رضا  -٩٢رامين احمدی  -٩١بيژن مهر  -٩٠شهاب برهان  -٨٩قی  منصور رزا -٨٨  حسن حسام -٨٧مينا پويا 

 -٩٨ صالح کريمی -٩٧ عرفان مروت جو -٩٦ محمد حسيبی -٩٥  سروژ قازاريان-٩٤آکو انوری  -٩٣چيت ساز 
 -١١٣سعيد اوحدی  -١٠٣ -١٠٢ نويد مومن زاده - ١٠١  موحدیهسا م-١٠٠ ناصر نجفی -٩٩ناصح سعيدی 
محسن  -١١٨ مانوئل -١١٧علی فياض  -١١٦ الله حسين پور -١١٥قه محمدی صدي -١١٤ پروين شکوهی

محمد  -١٢٣ محسن کيا -١٢٢ کريم خوش عقيده -١٢١ رضا سپيدرودی -١٢٠پرويز جواهری  -١١٩توفيقيان 
حسين  -١٢٩ حسين سعدی -١٢٨عثمان محمدی  -١٢٧ محمد تجلی جو -١٢٦علی احمدی  -١٢٥ -١٢٤محمدی 
علی غفوری  -١٣٤ صفر کاوه شيخانی -١٣٣حميد پورقاسمی  -١٣٢حسن باقر  -١٣١ تگاربيژن رس -١٣٠ قاضی
 طيبه رياحی -١٣٩کمال ملک محمدی  -١٣٨حميال نيسکيلی  -١٣٧حميد رياحی  -١٣٦ حميد موسوی اصل -١٣٥

 اسماعيل رزازی -١٤٤ خليفه موسوی-١٤٣ خسرو آهنگر -١٤٤نگار محسنی   -١٤١احمد پوری  -١٤٠لنگرودی 
امير ايروانی   -١٤٩ فرهنگ رومی -١٤٨  زهره رياحی لنگرودی-١٤٧بدری صفوی  -١٤٦  يداهللا پهلوانی-١٤٥
سيامک  -١٥٥نقی جوينده  -١٥٤علی کريمی  -١٥٣  نجف روحی-١٥٢پتی محمد  -١٥١  سارا احمدی -١٥٠

 سارا -١٦٠، استا منوچهر ر-١٥٩ مالين استنبری -١٥٨آلکس پرستار  -١٥٧ عباس بختياری -١٥٦جهانبخش 
  ...کريمی 

  
  : ليست دوم

 )آويهنگ( ستار فتحی -١٦٥ محسن شيخی -١٦٤  رحمان نجات-١٦٣  مسعود عظيمی-١٦٢ شمسی خرمی -١٦١
ديميترس  -١٧٠ jade Kentجيد کينت   -١٦٩ هيوا حسينی -١٦٨ شيرين کامياب -١٦٧ صديق اسماعيلی -١٦٦
 علی جالينوسی  -١٧٣ پيران آزاد -١٧٢  Volkan  Yildis  ولکان يلديز -١٧١ Dimetris Goillan گويالن
  ميترا رسولی -١٧٨  آرش نيک نژاد -١٧٧  يونس پارسا بناب-١٧٦ هوشنگ رحمتی -١٧٥ مسعود نظری -١٧٤
 اسماعيل -١٨٤  فريده رضايی-١٨٣  حسن باقر-١٨٢ احمد معين -١٨١  بهروز ناصری-١٨٠ قادر رحيمی -١٧٩

 علی پيچگاه -١٨٩بهروز نظری  -١٨٨ شيوا توانايی -١٨٧ لقمان گله داری -١٨٦  مرضيه نظری-١٨٥اوجی 
 محمد -١٩٥  زری عرفانی-١٩٤ بابک رحيمی -١٩٣ علی رموزی -١٩٢  محمد فتاحی-١٩١ فيروز نظری -١٩٠

 جالل -٢٠٠ عثمان مولودی -١٩٩  پيشنگ باقياری-١٩٨  بسنور فتحی-١٩٧  سيامک مويدزاده-١٩٦محبی 
 فاطمه -٢٠٥ عليرضا رنجبر -٢٠٤  آرش نيک نژاد -٢٠٣ رشيد امين زاده -٢٠٢ کمال اورامی -٢٠١محمدی 
شيوان  -٢١٠ حسين بهادری -٢٠٩  علی صمد-٢٠٨هين وطن دوست  ش-٢٠٧ صالح ايراندوست -٢٠٦ کوشا

فاطمه  -٢١٥ عليرضا رنجبر -٢١٤ مهسا طاهران -٢١٣ اردشير نصراهللا بيگی -٢١٢ کامران پيامانی -٢١١عثمان 
 فرود -٢٢٠ علی شريفی -٢١٩ شادمان علی احمد -٢١٨ فرزاد فخرالعلمائی -٢١٧ بهزاد فخرالعلمائی  -٢١٦ کوشا

 فريدون -٢٢٥  آذر درخشان-٢٢٤  فرزاد محمدی-٢٢٣ سهيال محمدی -٢٢٢ا محمدی ي پو-٢٢١ سياوش پور
فرود  -٢٣٠منوچهر اسد بيگی  -٢٢٩کريم منيری  -٢٢٨فرهنگ قاسمی   -٢٢٧ تيام منصوری -٢٢٦منصوری 

ستار  -٢٣٥ امير ياشار جوانبخت -٢٣٤  علی صمد-٢٣٣ حسين عارفی -٢٣٢ رامين جوان -٢٣١ سياوش پور
 نادر ساده -٢٤٠تراب ثالث  -٢٣٩پروين رياحی  -٢٣٨ پروانه سلطانی -٢٣٧ بهروز اميدی الهيجانی -٢٣٦، فاتحی
 - ٢٤٧ سياوش مير زاده -٢٤٦سودابه اردوان  -٢٤٥د اوحدی سعي -٢٤٤ حميد عطايی-٢٤٢ جواد اسکويی -٢٤١

 -٢٥٢ کاوه محمدی -٢٥١ فريدا سهرابيان -٢٥٠  فرهاد سيد لو-٢٤٩علی رئيس دانا  -٢٤٨سيما رياحی لنگرودی 
 -٢٥٦نرگس کرمانشاهی  -٢٥٥محمد هادی امينيان  -٢٥٤) بهرنگ(محمود معمار نژاد  -٢٥٣محمد علی اوحدی 



 -٢٦١ هوشنگ ديناروند -٢٦٠،  امير کاله قوچی-٢٥٩  سهراب مختاری-٢٥٨   وريا بامداد-٢٥٧ نيکی ميرزايی
  ...سهيال عثمان -٢٦٥ بيژن سعيد پور  -٢٦٤ احمد بخرد طبع -٢٦٣ خليل غزلی -٢٦٢، محمد نبوی

  
     :ومسليست 
 ساناز -٢٧١نا نطری  ني-٢٧٠ ليال اميرخانی -٢٦٩ نوذر نظری -٢٦٨  علی شرفی-٢٦٧ ابراهيم عليزاده -٢٦٦
 زينب محمدزاده -٢٧٦ احمد شريفی -٢٧٥ آريس زارعی -٢٧٤  کامران دباغيان-٢٧٣  هلمت احمديان-٢٧٢ نظری
 شرورش زارعی -٢٨١ اننه يوهانسون -٢٨٠ انه بريت ساندويک -٢٧٩ توريد توماسن -٢٧٨ آکسيل هاگن -٢٧٧
 -٢٨٧  محمد محمدی-٢٨٦ جمال کمانگر -٢٨٥ میي برهان عظ-٢٨٤  فرهاد مجدآبادی-٢٨٣  کويار امينی-٢٨٢

 -٣٠٢ هاميال فرمانش -٣٠١ پروين موسوی -٣٠٠ حسين فرمانش -٢٨٩ پروانه بکاه -٢٨٨ مسعود شب افروز
شکيب . م-٣٠٧  يوسف مجاب-٣٠٦ مهرداد عارف -٣٠٥  سيروس ملکوتی-٣٠٤ عسل اخوان -٢٠٣ کتايون آذرلی

 -٣١٣   سعيد آرمان-٣١٢  حامد سعيدی-٣١١ سيامک حسين پور-٣١٠ احمد مزارعی -٣٠٩ ماريا رشيدی -٣٠٨
 حجت کسرائيان -٣١٨ فريبا مرزبان -٣١٧ايرج مصداقی  -٣١٦ بهزاد پيله ور -٣١٥  آزاد مراديان-٣١٤ثريا فالح 

مهرنگی دابوئی  -٣٢٣دانيال موزامی  -٣٢٢رويا ديناروند  -٣٢١سهيال ليند هورست  -٣٢٠ ميال مسافر -٣١٩
 - ٣٢٩ پروين معاذی -٣٢٨مسعود شب افروز  -٣٢٧مجيد دليران  -٣٢٦کامران الوند  -٣٢٥هادی آبکناری  -٣٢٤

حامد سعيدی  -٣٣٣سيروان پرتو نوری  -٣٣٢  سيامک حسين پور-٣٣١ سيران مراديان -٣٣٠ نسان نودينيان
مجيد  -٣٥٩ريا فالح ث -٣٣٨علی اکبر چنگايی  -٣٣٧اقبال سبحانی  -٣٣٦ محمد محبی - ٣٣٥ کريم راد -٣٣٤

 - ٣٤٥  پرويز قاسمی-٣٤٤علی قادری  -٣٤٣  ناصر يوسفی-٣٤٢ ربيع نيکو -٣٤١  آرمان کوشا-٣٤٠کريمی 
 تيام  -٣٥٠فريدون منصوری  -٣٤٩  مراد بهرنگ-٣٤٨  محمد اشرفی-٣٤٧  هيوا امجدی-٣٤٦گلراز بيگ زاده 

ايرج شکری  -٣٥٥ حسن عزيزی -٤٥٤بت فريبا ثا -٤٥٣باقر مومنی  -٣٥٢کاووس ارجمند  -٣٥١ منصوری
 -٣٦١ اقبال خاتمی -٣٦٠ فراست صالحی -٣٥٩ سهيال خسروی -٣٥٨ سياوش محمودی -٣٥٧سا حل دريا  -٣٥٦

 -٣٦٦کاووس ارجمند  -٣٦٥تيام  منصوری  -٣٦٤فريدون منصوری  -٣٦٣ شمس الدين امانتی -٣٦٢آفاق داودی 
سياوش محمودی  -٣٧١ ساحل دريا -٣٧٠ايرج شکری  -٣٦٩ی حسن عزيز -٣٦٨ فريبا ثابت -٣٦٧باقر مومنی 

  ... رضا آيرملو-٣٧٤  حسن خليل پور-٣٧٣ سهيال خسروی -٣٧٢
  

   :  مچهارليست 
 -٣٨١راد . م -٣٨٠ پروين موسوی -٣٧٩  رضايی فريده-٣٧٧ ان محمد سعيد بي-٣٧٦ اديب وطن دوست -٣٧٥
  فريده شمس-٣٨٦ زهرا خائف -٣٨٥ نيلوفر باقری -٣٨٤ محمدرضا باقری -٣٨٣ نسرين شمس -٣٨٢ بهرنگ مراد
 ماهنور -٣٩٢ رسول حسن پور -٣٩١فريبا مرزبان  -٣٩٠حسين زرگر الهی  -٣٨٩  ناصر کاشانيان-٣٨٧

مسعود شريفی  -٣٩٧ ايرج عبدالهی -٣٩٦ اميد پويا -٣٩٥ شاهميرا قرايی -٣٩٤ تانيا اسماعيلی -٣٩٣عبدالحسينی 
 عزيز عباس زاده -٤٠٢ خالد باغياری -٤٠١ بهمن سپيداران -٤٠٠ اصر امين نژاد ن-٣٩٩ شاهو شريفی -٣٩٨
 -٤٠٨ رئوف قريشی -٤٠٧ ناصر زمانی -٤٠٦جواد اسديان  -٤٠٥  مريم قادری-٤٠٤ عباس عباس زاده -٤٠٣

  احمد فکری-٤١٣ شهرام امانتی -٤١٢ علی شيدا -٤١١ ماشااهللا کريمی -٤١٠ بهمن مردوخی -٤٠٩لقمان يوسفی 
شراره رضايی  -٤١٨شيرين آباريان  -٤١٧ سليمان امين زاده -٤١٦ سامان عزيزی -٤١٥ ساسان عزيزی -٤١٤
-٤٢٤ مجيد ميرزايی -٤٢٣ محمد صفوی -٤٢٢پروين اشرفی  -٤٢١ صفار ساعد -٤٢٠نرگس کرمانشاهی   -٤١٩

مازيار  -٤٢٩وشندلی محمود ر -٤٢٨حسين محمدی  -٤٢٧نسرين احمدی  -٤٢٦اکبر حسينی  -٤٢٥ناصر جهانی  
مينو هميلی  -٤٣٤هايده ترابی  -٤٣٣ ماریمناف ع -٤٣٢منوچهر شفيعی  -٤٣١ محمد حسين پور -٤٣٠ عطری
-٤٤٠شهال عبقری  -٤٣٩  اسماعيل خويی-٤٣٨امير ختايی  -٤٣٧ حسين حميدی -٤٣٦ شيرين اکبری -٤٣٥

علی  -٤٤٥منصور رحيمی  -٤٤٤طانی  حبيب سل-٤٤٣مينو ميرانی  -٤٤٢منوچهر شافعی  -٤٤١ سياوش عبقری
عزيزه  -٤٥٠ منوچهر زندی فر -٤٤٩ فراست صالحی -٤٤٨ فاروق تيفوری -٤٤٧محمود شناسا  -٤٤٦بدريان 

علی صادقی -٤٥٥زيار عثمان  -٤٥٤ محمد آسنگران  -٤٥٣ شه ميرا غرايی -٤٥٢مرآت بهرنگ  -٤٥١شاهمرادی 
 بارزان حسن پور -٤٦٠ علی احمدپور -٤٥٩اصر زمانی ن -٤٥٨ ين الدينز اصغر -٤٥٧خسرو خسروی  -٤٥٦
 ماشی -٤٦٥ کاوه حسن پور  -٤٦٤ محسن عبدالحسنی -٤٦٣ شافی حسن پور -٤٦٢ محمد عبدالحسنی -٤٦١

 زونی عثمان -٤٦٩ تريفه حسن پور -٤٦٨ عبداهللا شفيعی -٤٦٧ هريش حسن پور -٤٦٦عبدالحسنی نيراحم آبادی 
 شاکر عثمان -٤٧٤ ايران حکمت فر -٤٧٣ شاهو عثمان -٤٧٢ان عمرعلی  عثم-٤٧١ حسن پور  فاطمه-٤٧٠
 کاميار گياهچی -٤٧٩علی دروازه غاری  -٤٧٨ هاوکار عثمان -٤٧٧حامد سعيدی  -٤٧٦ شورش حسن پور -٤٧٥
 ... ماندانا تالمی -٤٨٠

 
 

  :پنجمليست 



سمکو  -٤٨٦ دياکو خضری -٥٤٨ محمد قادری -٤٨٤ رها نيکو -٤٨٣ ثريا قتاحی -٤٨٢ احمد عزيزپور،-٤٨١
 کريم امانی -٤٩١ علی شاخار -٤٩٠ ناصر حق پرست -٤٨٩ حسين علی محمدی -٤٨٨ سعيد امانی -٤٨٧نوری 
 اسد -٤٩٧ غالم محمدی -٤٩٦  فايق امانی-٤٩٥ پيام امانی  -٤٩٤ منصور خالدی -٤٩٣ فاروق امانی -٤٩٢

  يوسف علی پور-٥٠٢ محمد والدی -٥٠١تريک  منصور -٥٠٠ پيام وزيری -٤٩٩ ادريس دژباند -٤٩٨رستمی 
 حسين زهرايی -٥٠٧ بيان بگ زاده -٥٠٦ آرمان پويا -٥٠٥ عبداهللا بيگ زاده -٥٠٤ گوهر بيگ زاده -٥٠٣

 -٥١٢  عبداهللا محمدزاده-٥١١ عبداهللا فدئی -٥١٠ سالح نادری -٥٠٩ محمود صالحی -٥٠٨) حسين بئون(
-٥١٧يعقوب صفايی  -٥١٦همايون اردالن  -٥١٥  هادی فهيمی فر-٥١٤  فرهاد پاوه-٥١٣، هوشنگ تارح گل

  سيامک موئد زاده-٥٢١ جواد جمشيدی -٥٢٠ مرتضی آرام -٥١٩ اسماعيل مولودی -٥١٨عسکر شيرين بالغی 
-٥٢٧ عطا رحمتی -٥٢٦ هاشم محمد نجات -٥٢٥ منصور خالدی -٥٢٤ حسين صمدی -٥٢٣ آذر شيبانی -٥٢٢

 شوان -٥٣٢ اميد قوامی -٥٣١ حشمت فوادی -٥٣٠ ارسالن احمدی -٥٢٩د زارعی  احم-٥٢٨هوشيار داريوشی 
        ... فريده ثابتی-٥٣٤ هادی صوفی زاده -٥٣٣محمودی 

  
  :ششمليست 
رامين ميرزائيان  -٥٣٩  کاويان افروز-٥٣٨ رئوف افسايی -٥٣٧  رسول بناوند-٥٣٦،  جهانگيریحيدر -٥٣٥
علی -٥٤٤ پرويز جهانبخش -٥٤٣ فيروزه کبيری -٥٤٢ شهين نوروزی -دمريم زن -٥٤١ بهروز پيله ور -٥٤٠

  ... سعيد سلطانپور-٥٤٧  غالمحسن اکبر پور-٥٤٦ دانا ابراهيم -٥٤٥بويری 
 

   ادامه دارد ... 
  
  

  :پنجمليست 
  
 

  پيام جان هالووی
  !به دانشجويان در بند ايرانی

  
 و ديگری می جنگند، چيزيست که در تمام جهان انجام می هايی که برای يک دنيای بهتر سرکوب و زندانی کردن آن

، »حرمت«بايد از آن دنيای ديگری ساخت، يک دنيای . اما جهان نبايد جای چنين وحشيانه و احمقانه باشد. شود
   .بتوانيم به عنوان انسان با يکديگر مرتبط شويم دنيايی که در آن ما

خودم را از مکزيک به دانشجويان ايرانی که به دليل مبارزه برای خلق اين افتخارايست برای من، که پيام پشتيبانی 
  .بهتر به زندان افتاده اند، بفرستم يک دنيای ديگر و

   
  ٢٠٠٧ دسامبر٢٨

  جان هالووی-پوابگو 
  

نويسنده سوسياليست و صاحب آثار ُپر شمار در رابطه با آنتی گلوباليسم و برعليه سرمايه داری و  در : جان هالووی
   ...  دفاع از فروم های احتماعی ساکن مکزيک 

  
  :  از سوئد٤ليست 

  
Jytte Guteland, Förbundsordförande SSU  ژيته يوته الند رهبر حزب جوانان سوسيال دموکرات

 های سوئد
Anna Hillbom – student – Holland کشور هلند – دانشجو هنر – آنا هيل بوم -  

Anna Söderberg – universitetslärare استاد دانشگاه اوميو  –آنا سودر بری -  
Christina Brulin – universitetslektor استاد دانشگاه اوميو - کريستسنا بورلين -  

Susann Bakterman – universitet adjunkt استاد دانشگاه اوميو -سوسان باکتر مان -  
Monica Jonsson – lektor – شگاه اوميو  استاد دان- مونيکا يونسون-  
Ulf Isaksson – doktorand – استاد دانشگاه اوميو - دکترا – اولف ايساکسون - 

Margareta Edström- adjunkt universitets lärare استاد دانشگاه اوميو - مارگاريتا ادستروم -  



Elisabeth Lindahl – universitets adjunkt – doktorandگاه اوميو  استاد دانش-ايليسابت ليندال-   
Lisbeth Lundström – universitetsadjunkt استاد دانشگاه اوميو - ليزبت لوند ستروم - 

Kristina Holmlund- universitetsadjunkt استاد دانشگاه اوميو -کريستينا هولملوند -  
Helen Artonsson - universitets adjunkt استاد دانشگاه اوميو - هلن آرتونسون -  

Britt-Mari Lindgren – universitet adjunkt استاد دانشگاه اوميو -بريت ماری ليندگرن -  
Chatrine Persson- universitet adjunkt استاد دانشگاه اوميو -کاترين پرشون -  

Gunilla Jönsson- universitetsadjukt- استاد دانشگاه اوميو-گونيال يونسون -  
Anna Lena Wennberg – universtitetsadjunktاستاد دانشگاه اوميو-آنا لينا وينبری - -  

Annica Wijic- studentدانشجو دانشگاه اوميو -آنيکا ويجيک - 
Rajiwan Ethirveerasingam – student – دانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر  -راجيوان اتيرويراسيگام 

 اوسله 
Maryam Sharif Hussein- student دانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر يليواره -مريم شريف حسين -  

Tina Lönnbohm- student دانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر واسا در فينالند -تينا لونبوم -  
Hanna Cederin – student دانشجو دانشگاه اوميو - هانا کدرين  

Caroline Wennergren – student يو  دانشجو دانشگاه اوم-  کارولينا وين گرين- 
Ebba Dahlström – student-دانشجو دانشگاه اوميو - ابا دالستروم  

Anette Alanentalo – studentدانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر پاياال -انت آالنينتالو - 
Sune Johansson -کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش- سونه يوهانسون - 

Siw Lindström- کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  سيو ليندستروم 
Owe Lindström (s) اووه ليندستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Vera Pettersson ويرا پترشون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Ulla Boströmر کمون روبرتسفرش  اوال بوستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات د 

Göran Boström يوران بوستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Allan Edström آالن ادستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 

Leif Andersson له يف آندرشون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  
Stina-Kajsa Palmén ستينا کايسا پالم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Curt Nyman کورت نيمان کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Lola Nyman لوال نيمان سوسيال دمکرات 

Ann-Charlott Nordlundسفرش  آنا شارلوت نورد لوند کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرت 
Dan-Viktor Pettersson دان ويکتور پترسون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Ingrid Bergströmانگريد بری ستروم عضو سوسيال دمکراتها فورش 
Karl-Henrik Bergström کارل هنريک بری ستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون 

 روبرتسفرش 
Inga-Britt Berglund – ordförande Socialdemokraterna Robertsfors انگا بريت بری 

 لوند رئيس سوسيال دموکراتهای سوئد در شهر روبرتس
Per-Erik Berglund پر اريک بری لوند کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Christina Eriksson کريستينا اريکسون عضو سوسيال دمکراتها  
Haldo Eriksson  هالدو اريکسون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  
Hans Lindgrenروبرتسفورش و کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون  شهردار سابق  هانس ليند گرين

 کمون روبرتسفرش 
Gerit Wikström Lindgrenون  گريت ويکستروم ليندگرين کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کم

 روبرتسفرش 
Göte Åkerström  يوته اوکرستروم کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Eva Jonasson  اوا يوهانسون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Lisa Karlsson  ليزا کارلسون عضو سوسيال دمکراتها  

Laila Karlssonسوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  اليال کارلسون کادر سياسی حزب  
Majken Eriksson مايکن اريکسون عضو سوسيال دمکراتها 

Linus Karlsson لينوس اريکسون عضو سوسيال دمکراتها 
Elenor Edvardsson الينور ادواردسون عضو سوسيال دمکراتها  

Martin Jonsson مارتين يونسون عضو سوسيال دمکراتها  



Ingrid Jonssonريد يونسون عضو سوسيال دمکراتها انگ 
Martin Karlsson مارتين کارلسون عضو سوسيال دمکراتها  

Ida Nilsson ايدا نيلسون عضو سوسيال دمکراتها 
Gun Ivesund گون نيلسون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Michael Norén کمون روبرتسفرش  ميکايل نورين کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در 
Helena Rubach هلينا روباچ کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Maggie Swande ماگی سوانده کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  

Ingmarie Nilsson انگماری نيلسون کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش  
Kjell-Åke Nilsson – ordförande Robertsfors hälsoförbund شل اوکه نيلسون شهر دار سابق

  کمون روبرتسفورش و کادر سياسی حزب سوسيالدمکرات در کمون روبرتسفرش 
Nina Goos – student- Hamburg  نينا گوس دانشجو آلمانی از دانشگاه هامبورگ آلمان 

Viktoria Lindström- lärare Stockholm  ليندستروم معلم دبيرستان از استکهلم ويکتوريا 
Magnus Lindström- IT-kvalitetschef- Stockholm  ماگنوس ليند ستروم رئيس کيفيت صنايع در 

 يکی از کارخانهای توليد قطعات هواپيما از استکهلم
Len Gunnarsson- universitets lärare لنا گونارسون استاد دانشگاه اوميو   

*** 
  د دانشگاه و معلم سوئدی به دانشجويان ايرانپيام چند استا

”vi älskar er och ge aldrig upp eran kamp vi stödjer er” 
  »ما دوستتان داريم و هرگز تسليم نشويد ما از مبارزات شما دفاع می کنيم«
  

  المی ايراننامه اعتراضی دانشجويان، اساتيد دانشگاهها، معلمان، کارمندان کشور سوئد به سفارت جمهوری اس
  . در کشور سوئد صورت گرفته است» اقدام متحد«از فعالين ) آلکس پرستار( اين تالش از طرف منصور پرستار 

  
  دانشجويان، استادان دانشگاها وغيره در کشور سوئد: از طرف

  حسن قشقاوی، سفير جمهوری اسالمی ايران در استکهلم: به
  

 نفر از دانشجويان ٣٨ايم که نيروهای امنيتی ايران تعداد زيادی در حدود ما امضاء کنندگان اين نامه، اطالع يافته 
 اما اين اقدام جمهوری اسالمی را در رابطه با دستگيری دانشجويان، شديد. دانشگاه تهران را را دستگير کرده اند

يان در بند را آزاد ما از حکومت ايران خواستاريم که به حقوق بشر احترام بگذارد و اين دانشجو. محکوم می کنيم
ما امظاء کنندگان، از حرکت دانشجويان ايران برای . چراکه خواست آنها فقط آزادی و برابری انسانها است. کند

که انسان آزاد زندگی کند بدون  زيرا اين اساس و چهارچوبه ای است برای اين. آزادی و دمکراسی پشتيبانی ميکنيم
  . ظلم و خفقان

  
ه اين کمپين ادامه خواهد داشت و تمام نهادها و اشخاص بانفوذ سياسی در سطح بين الملی از الزم به ذکر است ک(

پارلمان سوئد گرفته تا اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد و تمام نهادهای حقوق بشر در سطح جهانی در اين مورد 
اين جمله از تدارک ديده اين ) يراندرجريان گذاشته می شود تا آزادی دانشجويان زندانی و رعايت حقوق بشر در ا

 .اللملی است کمپين بين
   و مسئوليت های آن هااسامی امضاء کنندگان سوئدی

Alex Perstar- studentعضو کميته رهبری حزب سوسيال دمکرات های سوئد در کمون -دانشجو دانشگاه اوميو .  آلکس پرستار 
 عضو -حيط زيست و مسئول انتخابات سوسيالد مکرات ها در کمون روبرتفورش عضو کميته بنا و ساختمان، ترافيک وم-روبرتسفورس

 حزب کمونيست ايران
Malin Stenberg – lärareمعلم دبيرستان در کمون ربرتفورش  .  مالين استنبرگ 

Erik Norrgård- lärare ansvarig för svetsar utbildningen i norra Sverige معلم دبيرستان . اريک نورگورد
   ساکن شهر اوميو 

 Karl-Erik Stenberg- lärare استان شمالی سوئد٨ معلم فنی حرفه ای و مسئول آموزش جوشکاری  در - اريک استنبرگ- کارل  
Maria Jornevald- Psykologروانشناس ساکن شهر لوليو .  ماريا يورنه والد 

Magnus Stenberg- energi ingenjörژی  ساکن لوليو مهندس انر.  ماگنوس استنبرگ 
Tarja Söderberg -  lärareمعلم دبيرستان ساکن اوميو.  تاريا سودر به ری 

Lars-Arne Söderberg- distrikt läkareدکتر ساکن اوميو .  الرش آرنه سودر بری 



atrik Nilsson- Orförnade för Robertsfors arbetarkommun (socialdemokraterna)دبير .  پاتريک نيلسون
های سوئد در کمون روبرتفورش، عضو کميته بهداشت و سالمتی، رئيس بخش بهداشت و درمان در  ول کميته حزب سوسيال دمکراتا

 کمون روبرتفورش و عده ای ديگر از مسوليت های ديگر
Nils Larsson, Ordförande Västerbotten Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt SSUنيلس الرشون  .

 در استان وستربوتن شمال سوئد) اس اس او( مسئول حزب جوانان سوسيال دمکرات سوئد
 Emma Lindell, Ordförande Örebro läns SSUدر ) اس اس او( اما ليندل مسئول حزب جوانان سوسيال دمکرات سوئد

 استان اوربرو
Petra Östlund- Organisationsombudsman Stockholm SSUنماينده حزب جوانان سوسيال دمکرات . ترا ئوستلوند پ

 در استان استکهلم) اس اس او(سوئد 
Åsa Nilsson – studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  ئوسا نيلسون 

Jean Paul Ikurakure- studentدانشجو دانشگاه اوميو .  ژان پاول ايکوراکورا 
Stina Lundstedt – studentجو دانشگاه اوميو دانش.  ستينا لوندستئد 

Andreas Johansson – student- viceordförande medicinska kår- nämndeman för moderaterna  
 معاون ريئس کميته اتحاديه دانشجويان دانشگاه اوميو و عضو کميته قضايی برای حزب مودرات های سوئد    . آندرياس يوهانسون

Eiko Suga Andersson- studentدانشجو دانشگاه اوميو . ا آندرشون ايکو سوگ 
Cajza Eriksson- studentدانشجو دانشگاه اوميو ساکن استان سکونه .  کايسا اريکسون 

Charlotte ِDurling- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .   شارلوت دورلينگ 
 Ali Meguedad- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .   علی مگوداد 

Emma Fahlgren- student دانشجو دانشگاه اوميو  .  اما فالگرن 
Maha Salih – studentدانشجو دانشگاه اوميو .  ماها صالح 

Mikael Degerman – studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  ميکايل دگرمان 
Maria Nygren- studentدانشجو دانشگاه اوميو  . ماريا نيگرئن 

Avisha Hasanzadeh- studentدانشجو دانشگاه اوميو  . ده آويشا حسن زا 
Hannan Abdulwasie – studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  هانان عبدل واسط 

Marcus Åberg- studentدانشجو دانشگاه اوميو   .  مارکوس اوبری 
Elisabeth Åberg- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  ايليزابت اوبری 

Beatrice Westin – studentدانشجو دانشگاه اوميو  . ين بتريسيا وست 
Thomas Sundström- student دانشجو دانشگاه اوميو .   توماس سوند سترم 

Anita Nilsson- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  آنيتا نيلسون 
Jörgen Edlund – studentدانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر استکهلم   .   يورگن ادلوند 

Magnus Svensson- studentدانشجو دانشگاه اوميو ساکن مالمو  . ماگنوس سوئنسون 
Mikael Haile – studentدانشجو دانشگاه اوميو .  ميکايل هايله 

Niklas Eriksson- studentدانشجو دانشگاه اوميو .  نيکالی اريکسون 
Erika Lindkvist- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  اريکا ليند کويست 
Pamela Steinke- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  پامال ستينک 

Gustav Eriksson- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  گوستاو اريکسون 
Cecilia Ädel- studentدانشجو دانشگاه اوميو .  سيسيليا ادل 

Susanne Jacobsson- studentدانشجو دانشگاه اوميو  .  سوسان ياکوبسون 
Vinh Nguyen- studentدانشجو دانشگاه اوميو ساکن استان سکونه شهر انگهس هولم  .  نگوين  وين 

Emelie Andersson-look- studentدانشجو دانشگاه اوميو  - ايميلی آندرسون لوک  
Johan Eriksson- student دانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر ئورشونسويک - يوهان اريکسون  

Erik Hagqvist- studentساکن استکهلم – اوميو  دانشجو دانشگاه  
Mats Andersson- student دانشجو دانشگاه اوميو ساکن شهر لوليو  - ماتس آندرسون  
Simon Hedström-student دانشجو دانشگاه اوميو ساکن  شهر خلفتيو - سيمون هد سترم  

Maria Ahlberg- student دانشجو دانشگاه اوميو - ماريا آلبری  
Birgit Rassmusen – universitets lektor استاد دانشگاه اوميو – برگيتا راسموس سون  

 Viveca Lindh- universitet lärare استاد دانشگاه اوميو  
Ulrika Falljök – sjuksköterska universitetslärareاستاد دانشگاه اوميو و پرستار - اولريکا فالک يوک  

Regina Santamäki Fischer, Lektorاستاد دانشگاه  -تامکی فيشر رگينا سان  
Elisabeth Persson- adjunkt studievägledare på Umeå universitetاستاد  دانشگاه، استاد - ايليزابت پرشون  

 راهنما دانشگاه پزشکی
Sture Åström- lektorاستاد دانشگاه - ستوره اوستروم  

Berit Lundman – professorاه اوميو   پرفسور دانشگ- بيريت لوندمان 
Kristina Holmlund sekreterare دبير دانشگاه اميو بخش درمان و مراقبت  – کريستينا هولم لوند  

Monica Johansson- lektorاستاد دانشگاه اوميو  - مونيکا يوهانسون  
 Margaret Edström – Adjunkt  استاد دانشگاه اوميو  –مارگاريتا اد ستروم  

Christinne Brulin – lektorاستاد دانشگاه اوميو  - کريستينه برولين  
Ulf Isaksson- doktorand  اولف ايساک سون دکترا دانشگاه اوميو  
Anna Söderberg- lektor  استاد دانشگاه اوميو   = آنا سودر بری 

Susanna Baktman Erlandson –adjunkt استاد دانشگاه اوميو - ارالندسون – سوسانا باکت مان   



Peter Westermark – lärare Luleå universitetاستاد دانشگاه لوليو .   پيتر ويست مارک 
Marja Jönsson- Laborator ingenjör- Kiruna مهندس البراتوار  - ماريا يونسون   

Per Persson- systemutvecklare- Stockholmمتخصص سيستم تکامل دهنده ساکن شهر استکهلم - په ر په ر شون  
Lennart Jönsson – Elektriker- Kiruna متخصص برق در شرکت معدن آهن سوئد ساکن شهر کيرونا -  لينارت يونسون  

Eva Henriksson- arbetsterapeut- Stockholm اوا هنريکسون  - ....  
Hans Ljungqvist -  lärare -  Kranforsمعلم دبيرستان ساکن شهر کران فورش  - هانس يونگ کويست  

Lisa Jönsson Lastbil chaufför- Kiruna راننده کاميون معدن آهن  ساکن شهر کيرونا - ليزا يونسون  
Karolina Lundmark -  lärare- Kranfors معلم دبيرستان شهر کران فورش - کارولينا لوند مارک  

Pernilla Jousse -  lärareمعلم دبيرستان شهر اوميو - پيرنيال ژوس   
Alex Jousse – terminalarbetare- posten  آلکس ژوس کارمند اداره پست  

Åsa Nilsson- kommunal- Robertsfors اوسا نيلسون کارمند  بخش درمان در شهر روبرتفورش   
PhD. Professor Reza Ayrelou, University West, Department of Social and Behavioural studies 

  پروفسور رضا آيرملو

***  
From: students, teachers and others                                                                 
١٦-١٢-٢٠٠٧ 
Umeå university 
In Sweden 

Ambassador Hassan Ghashghavi 
Islamic Republic of Iran 

Stockholm 
 
The people having signed this letter have been informed that Iranian 
authorities have arrested about ٣٨ students in Tehran on the ٧th of December 
٢٠٠٧. We strongly condemn the arrest of these students. We request that Iran 
respect the international human rights and that the captured students are set 
free since their only demand only is about freedom and equality. We support 
the Iranian students struggle for democracy and freedom since these two 
conceptions are very important for people to live their life in freedom and 
without oppression. 
 

The names of some of the captured students in Iran are: 
 
Mehdi Grayloo- Nader Ahsani- Anoshe Azadbar- keyvan amir eliasi - Behroz 
Karimizadeh- Ilnaz Jamshidi- Abed Tavanche- Farshid Farhadi Ahangaran- 
Nasim Soltanbaigi- Okhtai Hoseini- Mahsa Mohebi- Begrang Zandi- Ali Salem- 
Mohsen Ghamin- Milad Mooini- Amir Aqhai- Behzad Baqheri- Javad Alizadeh- 
Sohrab Karimi- Farshad Dostipour- Peyman Pirian- Majid Ashrafnejad-Saied 
Aqhakhani- Sorush Hashempour- Yonas Mirhoseini- Yaser Pirhayati- Saied 
Aqham Ali- Ali Kalaie-Amir Mehrzad-Hadi Salari-Nader Ahsani- Saied Habibi 
and several others. 

The protest list: 
 

١. Erik Norrgård- teacher 
٢. Karl-Erik Stenberg- teacher 
٣. Maria Jornevald- psykologist 
٤. Magnus Stenberg- energy engineer 
٥. Tarja Söderberg – teacher 
٦. Peter Westermark – teacher University of Luleå  
٧. Lars-Arne Söderberg- district doctor 



٨. Patrik Nilsson- president of Robertsfors arbetarkommun 
(socialdemokraterna) 

٩. Nils Larsson – president of Västerbotten Socialdemokratiska 
Ungdomsdistrikt SSU 

١٠. Emma Lindell – president of Örebro läns SSU 
١١. Petra Östlund- representative Stockholm SSU 
١٢. Åsa Nilsson – student 
١٣. Jean Paul Ikurakure- student 
١٤. Stina Lundstedt – student 
١٥. Andreas Johansson – student, vice president of the student union of 

medicine, lay assessor for the moderates 
١٦. Charlotte Durling - student 
١٧. Eiko Suga Andersson- student 
١٨. Cajza Eriksson- student 
١٩. Ali Meguedad- student 
٢٠. Emma Fahlgren- student 
٢١. Alex Perstar- student 
٢٢. Maha Salih – student 
٢٣. Mikael Degerman – student 
٢٤. Maria Nygren- student 
٢٥. Avisha Hasanzadeh- student 
٢٦. Hannan Abdulwasie – student 
٢٧. Marcus Åberg- student 
٢٨. Elisabeth Åberg- student 
٢٩. Beatrice Westin – student 
٣٠. Thomas Sundström- student 
٣١. Anita Nilsson- student 
٣٢. Jörgen Edlund - student 
٣٣. Magnus Svensson- student 
٣٤. Mikael Haile – student 
٣٥. Niklas Eriksson- student 
٣٦. Erika Lindkvist- student 
٣٧. Pamela Steinke- student 
٣٨. Gustav Eriksson- student 
٣٩. Cecilia Ädel- student 
٤٠. Susanne Jacobsson- student 
٤١. Vinh Nguyen- student 
٤٢. Emelie Andersson-look- student 
٤٣. Johan Eriksson- student 
٤٤. Erik Hagqvist- student 
٤٥. Mats Andersson- student 
٤٦. Simon Hedström-student 
٤٧. Maria Ahlberg- student 
٤٨. Nora Khadija Bygdebo- student 
٤٩. Birgit Rassmusen – university lecturer 
٥٠. Viveca Lindh- university teacher 
٥١. Ulrika Falljök – nurse, university teacher  
٥٢. Regina Santamäki Fischer, lecturer 
٥٣. Elisabeth Persson- teacher, student guide at the university of Umeå 
٥٤. Sture Åström- lecturer 



٥٥. Berit Lundman – professor 
٥٦. Kristina Holmlund - secretary 
٥٧. Monica Johansson- lecturer 
٥٨.  Margaret Edström – teacher 
٥٩. Christinne Brulin – lecturer 
٦٠. Ulf Isaksson- doktorand 
٦١. Malin Stenberg - teacher 
٦٢. Anna Söderberg- lecturer 
٦٣. Susanna Baktman Erlandson -teacher 
٦٤. Åsa Nilsson- kommunal 
٦٥. Lennart Jönsson – elektrician- Kiruna 
٦٦. Eva Henriksson- occupational therapist- Stockholm 
٦٧. Marja Jönsson- laboratory engineer- Kiruna 
٦٨. Per Persson- system developer- Stockholm 
٦٩. Lisa Jönsson – truck driver, Kiruna 
٧٠. Hans Ljungqvist – teacher – Kramfors 
٧١. Karolina Lundmark – teacher- Kramfors 
٧٢. Pernilla Jousse – teacher 
٧٣. Alex Jousse – terminal worker at the post 

*** 
To: All students, workers and workers activists, teachers, nurses, writers, 

poets, journalists, and all freedom loving 
The security forces of the Iranian regime had taken several desperate 
measures, including attacking  the home of a left-wing student activist on ٤ 
December, two days before the protest(!), in the vain attempt to dampen the 
students’ and left-wing activists’ morale and to prevent the ١٦ Azar Students’ 
Day commemoration from taking place. Yet the changing balance of forces in 
society - where the progressive, left-wing and anti-regime masses are 
becoming bolder and the regime’s own base is becoming more demoralized - 
have meant that another memorable day has been recorded in the long history 
of Iranian students’ struggle against dictatorship and for social justice. 
In all at least ٣٨ activists have been arrested. They include: 
١- Mehdi Gerailoo - University of Tehran 
٢- Nader Ahsani - Ex-student of the University of Mazandaran 
٣- Anoosheh Azadbar - University of Tehran 
٤- Elnaz Jamshidi - University of Azad Tehran-south 
٥- Behrooz Karimizadeh - Expelled student of the University of Tehran 
٦- Saeed Habibi - Ex-student of the Sharif University of Technology 
٧- Ali Salem - University of Polytechnic 
٨- Yoones Mirhosseini - Bahonar University, Shiraz 
٩- Milad Omrani - University of Rajayi 
١٠- Abed Tavancheh - Expelled student of the University of Polytechnic 
١١- Sadra Pirhayati - Shahed University 
١٢- Roozbeh Safshekan - University of Tehran 
١٣- Saeed Aghamali - Art University of Yazd 
١٤- Roozbehan Amiri - University of Tehran 
١٥- Nasim Soltanbeigi - University of Allameh 
١٦- Mahsa Mohebbi - Sharif University of Technology 
١٧- Keyvan Amiri - Sharif University of Technology 
١٨- Hadi Salari - University of Rajayi 



١٩- Amir Aghayi - University of Rajayi 
٢٠- Farshid Farhadi Ahangaran - University of Rajayi 
٢١- Saeed Aghakhani 
٢٢- Okhtay Hosseini - University of Azad 
٢٣- Soroosh Hashempoor - University of Chamran , Ahvaz 
٢٤- Mohsen Ghamin - University of Polytechnic 
٢٥- Hamed Mohammadi - University of Mazandaran arrested a week ago 
٢٦- Arash Pakzad - University of Mazandaran 
٢٧- Milad Moeeni - University of Mazandaran 
٢٨- Hassan Maarefi - University of Mazandaran 
٢٩- Behrang Zandi - University of Mazandaran 
٣٠- Amir Mehrzad 
٣١- Ali Kalaie 
٣٢- Sara Khademi 
٣٣- Shua Morikhi 
٣٤- Reza Arab 
٣٥- Parsa Kermanjian 
٣٦- Majid Ashraf Nejad 
٣٧- Paiman Piran 
٣٨- Farshar Dustipur 
 Iran's Islamic regime has a record of dictatorship, violation of human rights, 
suffocation, and ferocious crackdown on the student and workers. In addition, 
the brutal regime has tortured and in many cases, executed thousands of 
innocent activists, deprived workers, and regime opposition members. 
We are a group of left student atQueen Mary University of London  condemned 
the arrest of left-wing student activist, arrest of Mahmud Salehi an Iranian well-
known worker activist, and also arest  Mansur osanloo and all other worker 
activist. 
We announced our activity publicly and also we call all workers and workers 
activists, students, teachers, nurses, writers, poets, journalists, and all 
freedom loving people to protest for left students, Mr. salehi’ and Mr.Osanloo’s 
release and annulment of all charges against students, workers and freedom 
loving activists in Iranian prisons.  
A group of left student at Queen Mary university of London 
٢٠٠٧ ١٤/١٢ 
leftstudent@yahoo.com 

*** 
 
 

   »نامه سرگشاده«
  ، سازمان ها و احزاب سياسی،به سازمان های دانشجويی

  تشکل های کارگری و نهادهای دمکراتيک، رسانه های گروهی
 اسالمی ايران، در طول دو هفته اخير يورش گسترده ای را بر عليه فعالين دانشجويی آزادی جمهوری

 آن ها ادامه یتهديد و دستگير، خواه و چپ در شهرهای مختلف ايران آغاز کرده و هم چنان تعقيب
 اسالمی به جنبش زنان، جنبش کارگری، جوانان، رژيماين يورش بخش ديگری از هجوم . اردد

 اسالمی ايران، با يورش به منازل، محل رژيمماموارن امنيتی . نويسندگان و روزنامه نگاران است



 کار، دانشگاه و خيابان ها به فعالين دانشجويی، با راه انداختن فضای رعب و وحشت دانشجويان زير
  :را دستگير کرده است

 
 انوشه -۶ حسن معارفی -۵ آرش پاکزاد  -۴ حامد محمدی -٣ بهرنگ زندی -٢ ميالد معينی -١

 بهروز کريمی زاده -١١ سعيد حبيبی-١٠ نادراحسنی -٩ مهدی گرايلو  -٨ ايلناز جمشيدی  -٧آزادفر 
 روزبه صف -١۶ غمين  محسن-١۵ علی سالم -١۴ نسيم سلطان بيگی -١٣ کيوان اميری الياسی -١٢

 -٢١علی کالئی  -٢٠ سعيد آقام علی -١٩پير حياتی ) صدرا( ياسر-١٨ روزبهان اميری -١٧شکن 
 ميالد عمرانی -٢۵ امير آقايی -٢۴ فرشيد فرهادی آهنگران -٢٣هادی ساالری  -٢٢امير مهرزاد 

 رضا عرب -٣٠ شوان مريخی -٢٩ سارا خادمی -٢٨سروش هاشم پور   -٢٧ يونس ميرحسينی -٢۶
 پيمان پيران -٣۵ مجيد اشرف نژاد -٣۴ سعيد آقاخانی -٣٣  عابد توانچه-٣٢ پارسا کرمانجيان -٣١
  ... جواد علی زاده -٣٨ سهراب کريمی -٣٧ فرشاد دوستی پور -٣۶
  

دانشجويان دانشگاه های سراسر ايران و خانواده آنها با حمايت و پشتيبانی مردم آزادی خواه ايران، 
  .ت وسيعی را برای آزادی دستگيرشدگان راه انداخته انداعتراضا

  
 دفاع از جنبش درکمپين گسترده ای را و مترقی، در خارج از ايران نيز نيروهای آزادی خواه 

آزادی محمود ،  دانشجويی ايران و برای آزادی دستگيرشدگان هفته های اخير جنبش دانشجويی
شده جنبش کارگری ايران و همچنين برای آزادی زنان  فعالين شناخته ازصالحی و منصور اسانلو 

و از شما دستگير شده و همه زندانيان سياسی راه انداخته اند که ما از اين کمپين رسما حمايت کرده 
  .نيز که اين نامه را دريافت می کنيد انتظار داريم از اين کمپين حمايت کنيد

  
ز آزادی بيان، قلم، تشکل و فعاليت سياسی، مردم آزادی خواه ايران، حق طبيعی شان است که ا

اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند، در حالی که حکومت اسالمی ايران، سانسور و خفقان شديدی 
ما وظيفه . را با راه انداختن فضای رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه و اعدام راه انداخته است

  .مردم آزادی خواه ايران بشتابيمانسانی و اجتماعی خود می دانيم که به ياری 
سازمان های دانشجويی، سازمان ها و احزاب سياسی، تشکل های کارگری و در اين راستا ما از همه 

نهادهای دمکراتيک، رسانه های گروهی انگستان می خواهيم که اين يورش ماموران حکومت اسالمی 
ا به اطالع افکار عمومی برسانند و با ايران به فعالين آزادی خواه و چپ جنبش دانشجويی ايران ر

  .محکوم کردن آن، برای آزادی دستگيرشدگان از هر طريق ممکن بکوشند
  

  جمعی از دانشجويان چپ دانشگاه کويين ماری لندن
(A group of left student at Queen Mary university of London)  

  ٢٠٠٧چهاردهم دسامبر 
leftstudent@yahoo.com  

***  
 نامه های حزب چپ سوئد

آنچه که در زير می خوانيد متن نامه اعتراضی حزب چپ سوئد به احمدی نژاد است که طی آن دستگيری دانشجويان 
 قويا محکوم شده است و حزب چپ خواهان آزادی فوری دستگير شدگان شده است۔ در اين نامه اعتراضی بر اساس

شجو بازداشت شده اشاره شده است۔ طبق آخرين اخبار تعداد ن دا۴اطالعات اوليه به حزب چپ فقط به اسامی
   نفر است۔٣٨جويان بازداشت شده نشدا
  

   جمهوری اسالمی ايران،جناب رئيس جمهور
  ٢٠٠٧ دسامبر ۶ -استکهلم

  



 الناز جمشيدی و ، انوشه آزادفر،رايلوگهای مهدی  نامه  دسامبر چهار دانشجو ب٢مطلع شده ايم که روز يکشنبه 
 يک روز مهم در تاريخ - آذر١۶ها به اتهام تدارک برگزاری  احسام آزادفر در دانشگاه تهران دستگير شدند۔ آن

 آذر نمی ١۶ دستگير شدند۔ گراميداشت -جنبش دانشجويی ايران چه امروز و چه در تاريخ گذشته جنبش دانشجويی
 نمی ،اد شود۔ دستگيری و به محاکمه کشاندن کسی که در تدارک برگزاری يک سالگرد استتواند بعنوان جرمی قلمد

  تواند چيزی جز ارتکاب جرم عليه دمکراسی و حقوق بشر نيست۔ 
 الناز جمشيدی و احسام آزادفر رامحکوم می کنيم و خواستار آزادی ، انوشه آزادفر،گرايلومهدی ما قويا بازداشت 
  فوری آنها هستيم۔

  
 Lars Ohly-نماينده مجلس و دبيرکل حزب چپ سوئد   

Hans Linde-نماينده مجلس از حزب چپ سوئد   
  

To His Excellency 
The President of the Islamic Republic of Iran 
Stockholm, the ٦ of December ٢٠٠٧ 
   
We have received information that on Sunday the second of December four 
students Mehdi Gharlailu, Anousha Azadfr, Alnaz Jamshidi and Ahsam Azadfer 
were arrested at the University of Teheran . They have been accused of 
preparing the ١٦ Azer – which is an important day in the history of the student 
movement of Iran both today and earlier in the history of the student 
movement. To commemorate ١٦ Azer can not be regarded as a crime.  
To arrest and take somebody to court for preparing a anniversary cannot be 
regarded as anything else but a crime against democratic and human rights. 
We strongly protest against the imprisonment of Mehdi Gharlailu, Anousha 
Azadfr, Alnaz Jamshidi and Ahsam Azadfer and demand that they must be 
released immediately. 
For the Left Party of Sweden 
Lars Ohly, MP and Chairman of the Left Party of Sweden 
Hans Linde, MP of the Left Party of Sweden  

***  
  بيانيه عفو بين الملل در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجويان

: ، از جملهمرتبط با گروه دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دستگير شده اند) پسر و دختر( دانشجو ٣٠ الی ٢٠
؛ مهدی گرايلو، دانشجوی دانشگاه تهران؛ انوشه )از اقليت ارمنی، دانشجوی دانشگاه اميرکبير تهران(رزا عيسايی 

آزادفر، دانشجوی دانشگاه تهران؛ ايلناز جمشيدی، دانشجوی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز؛ روزبه صف شکن، 
شجوی دانشگاه عالمه طباطبايی؛ ياسر پير حياتی، دانشجوی دانشجوی دانشگاه تهران؛ نسيم سلطان بيگی، دان

  .دانشگاه شاهد؛ يونس ميرحسينی، دانشجوی دانشگاه شيراز، ميالد معينی، دانشجوی دانشگاه مازندران
 دانشجو، از جمله ٣٠ الی ٢٠ آذر، ١۶در پی تظاهرات و تحصن های متعدد دانشجويی به مناسبت روز دانشجو، 

ها احتماال  آن.  باال، غالبا در تهران و نيز در ديگر شهرها، بدون هرگونه اتهامی دستگير شده اندافراد نامبرده در
زندانيان وجدانی هستند که صرفا به خاطر بهره گيری از حق آزادی بيان و اجتماع بازداشت شده اند و بيم آن می 

  .رود که در زندان تحت شکنجه يا بدرفتاری قرار داشته باشند
اقدام های اعتراضی عليه اخراج استادان و ديگر اقدام های معطوف به تحديد بيشتر آزادی بيان در دانشگاه در پی 

ها، از جمله ممنوعيت انتشار روزنامه های دانشجويی، تعليق و اخراج دانشجويان از دانشگاه ها، تعدادی زيادی از 
فعاالن گروه های دانشجويی، دفتر تحکيم وحدت و گفته می شود . دانشجويان در شش هفته اخير بازداشت شده اند

  .دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات بوده اند
 نفر از ٢۴ دسامبر، سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد که اين قوه کماکان ١١بنا به گزارشی از خبرگزاری فرانسه در 
گويا بسياری از بازداشت شدگان . ی اخير را در بازداشت نگه داشته استجمله تعدادی از دستگيرشدگان ماه ها

 اوين و برخی نيز در واحد اطالعاتی دولتی موسوم به دفتر پيگيری نگه داری می ٢۴٠ و ٢٠٩تهران در بندهای 
  .شوند



دانشگاه تظاهرات اخير دانشجويی که در غالب آنها صدها دانشجو شرکت کرده اند، در شاهرود، شرق تهران، 
يکی از دانشجويان بازداشتی، ياسر . مازندران در بابلسر در شمال کشور، در شيراز و در جنوب برگزار شده است

 - ١٣۶٧(پيرحياتی، دانشجوی دانشگاه شاهد تهران است، که برای فرزندان کشته های ايرانی جنگ ايران و عراق 
در جلوی زندان اوين و )  آذر٢١( دسامبر ١٢در تاريخ اعضای خانواده بازداشت شدگان . تأسيس شده است) ١٣۵٩

  .ساختمان مجلس ايران گرد آمدند تا به بازداشت انفرادی فرزندان خود اعتراض کنند
گروه های دانشجويی در سال های اخير در صف اول پيکارگران حقوق بشر در ايران قرار : اطالعات پس زمينه ای

، محدوديت های روزافزونی بر جامعه مدنی )١٣٨۴ (٢٠٠۵ر احمدی نژاد در پس از انتخاب رئيس جمهو. داشته اند
وزير اطالعات، غالمحسين محسنی اژه ) ١٣٨۶ ارديبهشت - فروردين (٢٠٠٧در آپريل . در ايران اعمال شده است

  .متهم کرد» توطئه دشمن«ای رسما فعاالن دانشجويی و پيکارگران حقوق زنان را به مشارکت در 
لملل در پايان بيانيه خواهان ارسال نامه به مقامات ايران و درخواست آزادی دانشجويان، آگاهی از اتهام عفو بين ا

عفو بين الملل . ها به خويشان و وکيل و مراقبت پزشکی شده است آنها، پرهيز از شکنجه آنها، اجازه دسترسی آن
اسی کسب اعتراف زير فشار را ممنوع کرده است و  قانون اس٣٨می گويد بايد به مقامات ايرانی تذکر داد که ماده 

هيچ کس نبايد تحت مجازات « آن ٧دولت ايران عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که بنا به ماده 
  ».بی رحمانه، غيرانسانی يا خفت بار قرار گيرد

***  
 !دانشجويان دربند را سريعا آزاد کنيد

  
در دو هفته گذشته تعدادی از دانشجويان آزادی خواه و چپ دانشگاه های ايران را ماموران امنيتی حکومت ايران، 

  .به قرار زير است تن از دستگيرشدگان ٣٨دستگير و زندانی کرده است که اسامی 
  
 انوشه -۶ حسن معارفی -۵ آرش پاکزاد  -۴ حامد محمدی -٣ بهرنگ زندی -٢   آزاد شده استميالد معينی -١

 کيوان -١٢ بهروز کريمی زاده -١١ سعيد حبيبی-١٠ نادراحسنی -٩ مهدی گرايلو  -٨از جمشيدی   ايلن-٧آزادفر 
 روزبهان -١٧ روزبه صف شکن -١۶ محسن غمين -١۵ علی سالم -١۴ نسيم سلطان بيگی -١٣اميری الياسی 

 -٢٣ هادی ساالری -٢٢امير مهرزاد  -٢١علی کالئی  -٢٠ سعيد آقام علی -١٩پير حياتی ) صدرا( ياسر-١٨اميری 
سروش  -٢٧   آزاد شده است يونس ميرحسينی-٢۶ ميالد عمرانی -٢۵ امير آقايی -٢۴فرشيد فرهادی آهنگران 

عابد  -٣٢ پارسا کرمانجيان -٣١ رضا عرب -٣٠ شوان مريخی -٢٩ آزاد شده استسارا خادمی  -٢٨هاشم پور 
 -٣٧ فرشاد دوستی پور -٣۶ پيمان پيران -٣۵ژاد  مجيد اشرف ن-٣۴ سعيد آقاخانی -٣٣ آزاد شده استتوانچه 

  ... جواد علی زاده -٣٨سهراب کريمی 
  

ما ضمن محکوم کردن اين اقدام سرکوبگرانه، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط دانشجويان دستگيرشده و 
  .ياسی هستيم همه زندانيان س آزادیمحمود صالحی، منصور اسانلو وخواهان مداوای سريع و آزادی همچنين 

  
 کشور برای آزادی دستگيرشدگان و همه زندانيان سياسی از جمله  ازما از مبارزات بر حقی که درد اخل و خارج

  .محمود صالحی که در شرايط بسيار خطرناک و حساسی بسر می برد حمايت و پشتبانی می کنيم
  

  کميته دفاع از محمود صالحی
  ٨٦ آذر ٢١چهارشنبه 

Kdms٥٠@yahoo.com 
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 

***  
  

  چپ و مبارز پيام  محمود صالحی به دانشجويان
  

 !دانشجويان عزيز
باليم که شما دانشجويان با مبارزات تاکنونی خود، جنبش دانشجوی را به يک حرکت اعتراضی   امروز ما بر خود می

همگان شاهد هستند که شما که با آگاهی و . ايد پيوند با جنبش کارگری ايران ارتقاه دادهراديکال و در راستای 



های  برحق، راديکال  ايد و د ر اين ميدان از تمام جنبش جسارت در تمامی عرصه های سياسی و اجتماعی پا گذاشته
  .ايد  و انسانی دفاع کرده

  
لت و وظيفه انسانی اجتماعی خود را در اين مورد به خوبی کارگری را بر جسته کرده و رسا شما به درستی جنبش

های حق  چرا؟ چون گذشته از سطح آگاهيتان اکثر شما فرزندان طبقه کارگر، مردم زحمتکش و انسان. نشان ميدهيد
  .طلب هستيد

  
يد و من به عنوان ا   شما با شعار، دانشجو کارگر اتحاد اتحاد ، يک امر  مهم و خطير  را در دستور  کار خود گذاشته

  . يک کارگر تمام تالش خود را برای تحقق اين اتحاد با دانشجويان مبارز ضد استثمار به عمل خواهم آورد
  

  !دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب
 آذر روز دانشجو، پشتيبانی و حمايت خود را از اين روز اعالم داشته و شديدا و قويا ١٦من ضمن گرامی داشت 

رفقای دانشجو را محکم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قيد شرط  کليه دانشجويان و فعالين اين جنبش دستگيری 
خواهم درراستای آزادی اين دوستان و  های حقوق بشر می کليه مردم  آگاه و کار گران و سازمان می باشم و از

  .محکوم کردن اين موج دستگيری دست به اعتراض بزنند
  

   محمود صالحی، سياسیزندانی 
  بيمارستان توحيد سنندج

٢٢/٩/٨٦ 
*** 

 فراخوان به ميتينگ اعتراضی
تعداد . گرديد باهجوم وحشيانه رژيم سرمايه داری اسالمی روبرو ديگر آذر ، بار١٦جنبش دانشجوئی ايران درآستانه 

 شعارهای. ناپديد شده اند و آزاديخواه جنبش دانشجوئی درروزهای اخير دستگير زيادی ازفعالين چپ، برابری طلب و
  .صحن دانشگاه طنين افکندند  در»دانشگاه پادگان نيست، دانشجو متحد کارگر«
 

جنبش های اعتراضی، تمام ظرفيت سرکوب گرايانه خودرا به خدمت  ی بائرويارو مقابله و جمهوری اسالمی در
ضی درايران دعوت می کنيم که دراين فعالين مدافع چنبش های اعترا مااز همه سازمان ها، احزاب و. گرفته است

  .      ساير جنبش های اجتماعی شرکت کنند ميتينگ اعتراضی جهت آزادی فعالين جنبش دانشجوئی و
                                                                                                                                                    

   حوزه هامبورگ-حزب کمونيست ايران 
   حکمتيست-حزب کمونيست کارگری ايران 

   شاخه هامبورگ-حزب سوسياليست ايران 
   هامبورگ-فعالين سازمان اقليت 

  شورای هماهنگی ايرانيان هامبورگ
  

  مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی: مکان
  ١٤ تا ١٢ساعت  ،٢٠٠٧ دسامبر٢٢شنبه :  تاريخ

***  
  
  
 يبانیتحمايت و پش

  
، از هرگونه تحرکات های افشاگرانه عليه حکومت ارتجاعی اسالمی ايران که در جهت آزادی »اقدام متحد«کمپين 

وضعيت نگران کننده ای  محمود صالحی که در حال حاضر: دانشجويان دربند و تمامی فعاالن کارگری زندانی از جمله



ی، از جمله تظاهرات هامبورک و بلژيک و ديگر تحرکات فعاالن در خارج از پيدا کرده است و ديگر زندانيان سياس
  . دفاع می کند» اقدام متحد«کشور در همگامی با 

***  
  
  

  
Iran Socialist Forum  

    برنامه فوق العادهدسامبر  ١٧ شنبه دو

  ميز گرد فعالين 
  اقدام متحد در دفاع از دانشجويان ايران

 
  ايران خواه سراسر پشتيبانی از دانشجويان چپ و آزادی کارزار
  !)خواه برخيزيم به دفاع از دانشجويان چپ و آزادی(

  
د جلسه پالتاکی جهت تبادل نظر و مشورت درباره اشکال متنوع پيشبر

   گسترش اين کمپين ... رهايی دانشجويان دربند وکمپين
  

  ٢٠٠٧ دسامبر ١٧ دوشنبه :زمان
  Iran Socialist Forumاطاق سوسياليست فروم   :مکان

  
ما از همه نيروهای آزادی خواه، برابری طلب و سوسياليست دعوت 
می کنيم که به اين کمپين بپيوندند و به ويژه نيروهايی که تاکنون 

ريات  و ظرا امضا کرده اند در اين جلسه ن» اقدام متحد« کمپين بيانيه
  .پيشنهادات خود را مطرح کنند

  
  »کمپين اقدام متحد«: هبرگزار کنند

   gbgandishe@yahoo.comو  bamdadpress@ownit.nu  :اميل های تماس با کمپين
*** 
 

AU ٣٣١/٠٧ - AI Index: MDE ١٣/١٤٧/٢٠٠٧ – ÉFAI - ١٣ décembre ٢٠٠٧ 



 
AU ٣٣١/٠٧ IRAN 
Arrestations arbitraires / Craintes de torture ou de mauvais 
traitements / Craintes d'emprisonnement pour raisons d'opinion 
 
 
٢٠ à ٣٠ étudiants (hommes et femmes), proches du groupe Daneshjouyan-e Azadi Khah 
va Beraber Talab (Étudiants pour la liberté et l’égalité) 
 
parmi lesquels : 
Rosa Essaie (f), membre de la minorité arménienne d’Iran, étudiante à l’Université Amir-Kabir à 
Téhéran 
Mehdi Geraylou (h), étudiant à l’Université de Téhéran 
Anousheh Azadfar (f), étudiante à l’Université de Téhéran 
Ilnaz Jamshidi (f), étudiante à l’Université libre du centre de Téhéran 
Rouzbeh Safshekan (h), étudiant à l’Université de Téhéran 
Nasim Soltan Beigi (h), étudiant à l’Université Allameh Tabatabai 
Yaser Pir Hayati (h), étudiant à l’Université Shahed  
Younes Mir Hosseini (h), étudiant à l’Université de Chiraz 
Milad Moini (h), étudiant à l’Université de Mazandaran 
 
 
 
Vingt à ٣٠ étudiants, dont les personnes nommées ci-dessus, sont détenus sans inculpation à 
Téhéran pour la plupart, mais également dans d’autres villes du pays, depuis les très nombreuses 
manifestations et les vastes sit-in organisés à l’occasion de la Journée nationale des étudiants en 
Iran, le ٧ décembre. Il s’agit peut-être de prisonniers d’opinion qui n’auraient fait qu’exercer leur 
droit à la liberté d’expression et d’association, et Amnesty International craint qu’ils ne soient 
torturés ou soumis à d’autres formes de mauvais traitements en détention.  
 
Plusieurs dizaines d’étudiants ont été arrêtés au cours des six dernières semaines en marge du 
mouvement de protestation contre le remplacement de très nombreux professeurs et d’autres 
actions visant manifestement à restreindre davantage la liberté d’expression sur les campus 
universitaires, avec par exemple l'interdiction de certaines publications étudiantes, ainsi que la 
suspension et l’exclusion d’étudiants. Il semble que des militants du Daftar-e-Tahkim-e Vahdat 
(Bureau pour le Renforcement de l'Unité) et du groupe Daneshjouyan-e Azadi Khah va Beraber 
Talab (Étudiants pour la liberté et l’égalité), deux mouvements étudiants, figuraient parmi les 
manifestants. 
 
D’après une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP), un porte-parole de l’appareil judiciaire 
iranien a déclaré le ١١ décembre que jusqu’à ٢٤ étudiants restaient privés de liberté, certains ayant 
été arrêtés au cours des mois précédents. Le site http://takravi١.blogfa.com/, en persan, fait état 
de ٢٨ noms. La plupart des personnes interpellées à Téhéran seraient détenues aux sections ٢٠٩ et 
٢٤٠ de la prison d’Evin, et d’autres se trouveraient dans les locaux d’une unité des services du 
renseignement appelée Daftar-e Paygiri (« Bureau de contrôle du suivi »).  
 
Les récentes manifestations étudiantes, qui ont souvent rassemblé plusieurs centaines de 
personnes, se sont déroulées à Shahrud, à l’est de Téhéran, à l’Université de Mazandaran à 
Babolsar, dans le nord du pays, ainsi qu’à Chiraz, dans le sud. Selon les informations reçues par 
Amnesty International, Yaser Pir Hayati, l'un des détenus, est étudiant à l’Université Shahed à 
Téhéran, un établissement réservé aux enfants d’Iraniens tués pendant la guerre Iran-Irak (١٩٨٠-
١٩٨٨). Le ١٢ décembre, des familles se sont rassemblées devant la prison d’Evin et le bâtiment du 
Parlement iranien afin de protester contre la détention au secret de leurs proches. 
 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Depuis quelques années en Iran, les groupes étudiants sont aux avant-postes de la lutte pour un 
meilleur respect des droits humains. Depuis l’élection du président Ahmadinejad en ٢٠٠٥, le champ 
d’action de la société civile iranienne est de plus en plus restreint. En avril ٢٠٠٧, le ministre du 



Renseignement Gholam Hossein Mohseni Ejeie a publiquement accusé le mouvement des femmes 
et les militants étudiants de participer à une « conspiration ennemie ». 
 
 
 
ACTION RECOMMANDÉE 
 
dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ci-après 
(en persan, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue) : 
- appelez les autorités à libérer tous les étudiants arrêtés ces dernières semaines s’ils s’avèrent 
être des prisonniers d’opinion détenus au seul motif qu’ils ont exercé leurs droits, et ce de manière 
pacifique ; 
- priez-les de libérer également tous les autres, à moins qu’ils ne soient inculpés d’une infraction 
dûment reconnue par le droit, auquel cas ils devront être jugés dans les meilleurs délais et dans le 
respect des normes internationales d’équité ; 
- demandez des précisions sur les charges éventuellement retenues contre les personnes privées 
de liberté ; 
- efforcez-vous d’obtenir la garantie qu’aucune d’entre elles ne sera victime de torture ni d’autres 
formes de mauvais traitements ; 
- priez les autorités de s’assurer qu’il leur est permis sans restriction de recevoir la visite de leurs 
proches, de s’entretenir avec des avocats et de bénéficier de tous les soins médicaux dont elles 
pourraient avoir besoin ; 
- rappelez aux autorités que l'exercice de la contrainte en vue d'obtenir des aveux est interdit par 
l'article ٣٨ de la Constitution iranienne, qui dispose : « Toute forme de torture destinée à extorquer 
des aveux ou à obtenir des informations est proscrite » [traduction non officielle], et qu'en tant que 
partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), l'Iran est tenu de 
respecter l'article ٧ de cet instrument, qui spécifie : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 
 
 
APPELS À 
 
Guide spirituel de la République islamique d'Iran : 
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei 
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street 
Téhéran, République islamique d'Iran 
Courriers électroniques : info@leader.ir  
Formule d’appel : Your Excellency, / Excellence, 
 
Responsable du pouvoir judiciaire : 
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi 
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary 
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran ١٣١٦٨١٤٧٣٧, République islamique d’Iran 
Courriers électroniques : info@dadgostary-tehran.ir (dans le champ réservé à l'objet, veuillez écrire : « FAO 
Ayatollah Shahroudi ») 
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur, 
 
Ministre du Renseignement : 
Gholam Hossein Mohseni Ejeie 
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, République islamique d'Iran 
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, 
 
 
COPIES À 
 
Président : 
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad 
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, République islamique d'Iran 
Courriers électroniques : dr-ahmadinejad@president.ir  
ou via son site Internet : www.president.ir/email  
 
Président du Majlis-e Shoura-e Islami (Assemblée consultative islamique) : 
His Excellency Gholamali Haddad Adel 
Majles-e Shoura-ye Eslami, Baharestan Square, Téhéran, République islamique d'Iran 
Fax : +٦٤٠٨ ٣٣٥٥ ٢١ ٩٨ 
Courriers électroniques : hadadadel@majlis.ir (Veuillez demander que votre message soit soumis à l’attention 
de la Komisyon-e Asl-e Navad [Commission de l'article ٩٠]) 



 
Ambassade de la République Islamique d'Iran; 
Thunstrasse 68; Case postale; 3000 Berne 6. 
Fax: 031 351 56 52 
E-mail: secretariat@iranembassy.ch  
Iran-Emb@bluewin.ch 
 
 
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT, SOIT AVANT LE ٢٤ JANVIER ٢٠٠٨. MERCI. 

***  
  
  

  :رونوشت به
  های مدافع حقوق بشر امنستی انترناسونال، عفو بين الملل و ساير نهادها و سازمان -
  کارگری و ساير نهادهای بين المللی کارگرى هاى آزاد کنفدراسيون اتحاديه -
  های چپ و سوسياليستاحزاب و سازمان -
   رسانه های جمعی ديگرنترنتی ويهای ا  سايت، راديو، تلويزيون-
-...   
  

   gbgandishe@yahoo.comو  bamdadpress@ownit.nu  :اميل تماس
  

   ٠٠٤٦ - ٧٣٦٧٧٨٨١٥و  ٧٠٧٤٧٤٣٣٦ -٠٠٤٦ :تلفن های تماس
 

   http://eghdamemotahed.blogfa.com : ديدن کنيد»اقدام متحد«از وبالک 


