
  خطر جانی برای محمود صالحیهشدار دربارۀ
  )١ –امضاها ( 

 
ون    ) ٢٠٠۴( ١٣٨٣محمود صالحی، فعال کارگری و از دستگير شدگان اول ماه مه     م اکن ه ه ک

ه رنج                ندان سنندج دوران محکوميت یک سالۀ     در ز  د، از نارسایی شدید کلي  خود را می گذران
رد  ی ب رور     . م ارۀ ض کان درب دار پزش م هش ی رغ ا عل ۀام ه   ت معالج ال وی ب وری و انتق  ف

 .  مسئوالن دادستانی سنندج از انتقال او به بيمارستان جلوگيری می کنند،بيمارستان تخصصی
ه بيمارستان                     ر ب ما امضا کنندگان زیر از مسئوالن می خواهيم محمود صالحی را هر چه زودت

ن مورد      يم ک   افراد و سازمان های انسان دوست می خواه             از همۀ همچنين  .منتقل کنند  ه در ای
ر ا ف ينند ت ود شرمنده نباشندساکت ننش انی خ دان انس ردم و وج از پزشکان . دا در پيشگاه م

رای  اطالع از       و مجامع بين المللی حقوق بشر می خ        بدون مرز  دانی و        واهيم ب ن زن اری ای  بيم
 .نجات جان او هرچه زودتر اقدامات ضروری را انجام دهند

 
ریم آسایش -١ د ک ور  ف-٢ محم ایی پ ه آق انلو -۴ سيما ابراهيمی -٣رزان  -۶ شهال انتصاری -۵ منصور اس

ایی  د باب ویری -٧احم اوه ب ی آزار -٩ منصوره بهکيش -٨ ک د ب د -١٠ حمي ادی تنومن  سروش ثابت -١١ ه
ور   -١۶ کامران جمالی    -١۵ زهرا جعفری    -١۴ رضی جعفرزاده    -١٣ عليرضا ثقفی    -١٢  -١٧ عایشه جهان پ

ا ی حسين پن ا حسينی  -١٨ه عل ی -١٩آناهيت ات غيب از-٢٠ منصور حي روز خب از -٢١  به  -٢٢ عليرضا خب
دانی     ی دادخواه        -٢٣محمد خن د عل ی اشرف درویشيان        -٢۴ محم رام دزکی   -٢۵ عل ی   -٢۶ به  سوسن رازان

ا  -٢٧ يس دان رز رئ ی -٢٨ فریب ن رجب ی -٢٩ بهم د رحيم ی -٣٠ محم ثم روای انی -٣١ مي  -٣٢ حسن رمض
ا راهيم -٣٣ن ناصر زرافش ليمانی  اب ليمانی -٣۴س ان س ليمانی -٣۵ رحم ر س هرابی -٣۶ عم زاد س  -٣٧ به
ی  ر شاکری -٣٨فخری نعمت ه صالح زاده -٣٩ عم ریم ضياء -۴١ صدیقه صفرزاده -۴٠ نجيب ی -۴٢ م  عل

اه  ه پن ه زاده -۴٣عبدال ی عبدال داللهی -۴۴ عل الم عب ی -۴۵ س ی -۴۶ حسن عزت رج الله اظم ف ا -۴٧ ک  وف
ازرانی      -۵١ علی کریمی     -۵٠ عثمان کریمی    -۴٩ لطيفه قيطاسی    -۴٨ی  قادر ازرانی     -۵٢سياوش گ ژه گ  مني
نی  -۵٣ ریم محس دی  -۵۴ م ن محم دی  -۵۵ حس عداله محم دی  -۵۶ س ز محم دی  -۵٧ عزی ی محم  -۵٨ عل

از موسوی     -۶٢ سعيد مقدم    -۶١ رضا مرادی اسپيلی     -۶٠ محمد محمدی    -۵٩مهری محمدی     رئوف  -۶٣ الن
ازی  -۶٨ حسينعلی نوذری -۶٧ فردین نگهدار -۶۶ نبز نصراللهی -۶۵ عمر مينایی  -۶۴مولوی    اسماعيل ني

  سلمان یگانه-٧٠ عبداله وطن خواه -۶٩
ی -٧١ ن حکيم ی -٧٢ محس وم بيگ ر معص انی  -٧٣ اکب يمين بهبه الحی -٧۴س ی ص يد عل د -٧۵ س  جاه

 منيژه نجم عراقی     -٧٩ترن موسوی    نس -٧٨ عليرضا جباری    -٧٧ یوسف عزیزی بنی طرف      -٧۶جهانشاهی  
ه شریفی    -٨۴ حسن اصغری -٨٣ علی صداقتی خياط -٨٢ فرخنده حاجی زاده -٨١ قاسم روبين   -٨٠ رج ال  ف
ه سرحدی زاده       -٨٨مهين خدیوی      -٨٧ محمود استاد محمد     -٨۶ ناصر وحدتی    -٨۵ دی     -٨٩ فاطم د زن  محم
دان -٩٠ ا خن رتی -٩١ رض ين حض د -٩٢ حس واد خردمن ان-٩٣ ج چی  -٩۴عی  ص ر پالس از -٩۵هژی  الن

ی زاده      -٩٧ پيام ابوطالبی    -٩۶انصاری   ان خرسند      -٩٨ بهنام دارای ر   -١٠٠ سياوش سعادتيان      -٩٩ پژم  امي
 -١٠۵ شایا شهوق   -١٠۴ عليرضا کرمانی -١٠٣ مهدی فخرزاده    -١٠٢ پروانه وحيدمنش    -١٠١راعی فرد   

ميعی  ار س ی -١٠۶مازی تار امين ت -١٠٧ س ول حقيق ادی  -١٠٨ رس ف آب دی نج ا مجي ا       -١٠٩ رض  رض
ان     -١١٣ مرجان کوچکی     -١١٢ شاهرخ تندروصالح    -١١١ حميد جانی پور     -١١٠شيخ االسالمی    اوه کيائي  ک

ایی -١١۴ از طباطب لطانی -١١۵ طن ادی وطن پرست -١١۶ سحر س واری -١١٧ ش  شهرام -١١٨ نصير ک
انی  دتی -١١٩فراه ار وح ری -١٢٠ به ه اکب زدک د-١٢١ اله وتر ارشدی -١٢٢انشور  م ی -١٢٣ کب  مجتب
فایی  ابری  -١٢۴ص دعلی ص ده  -١٢۵ نق د جوین ر  -١٢۶ حمي يم دادمه لمان-١٢٧ رح ی -١٢٨  آزاده س  عل
ایزی     -١٢٩حميدی   اوه رمضانی        -١٣٠ حسين ف ادی ک دری      -١٣١ ه  -١٣٣ مهدی محمدی      -١٣٢ عباس تن

از   -١٣٧ بيتا طاهباز -١٣۶ عليرضا اخوان  -١٣۵ حسين نوروزی    -١٣۴حميد رضا چمن بهار      امران طاهب  ک
ور -١٣٨ د پ ا الون ویش -١۴٠ سينا انصاری -١٣٩پریس دین زع پ ان -١۴١ال  مهدی -١۴٢ نسرین چنگيزی

ی ثمری      -١۴۶ یوسف قنداق ساز      -١۴۵ ابراهيم امدادی    -١۴۴ آرش ناطق    -١۴٣جواهری   ازی   -١۴٧ عل  ن
ی      -١۵٠ينی   یاشار ام  -١۴٩ علی امينی    -١۴٨اسکویی   د امين اری    -١۵١ حمي دار   -١۵٣ سونيا غف  ناصر پای

رودی   -١۵۴ دی لنگ د زاه نا  -١۵۵ احم ده آش ری  -١۵۶ فرخن ک پيرخض د آذر -١۵٧ مل رود -١۵٨ حمي  ف
ان   -١۶٠ اکبر تک دهقان   -١۵٩سياوش پور    اوه مظفری   -١۶١ سارا لقماني وه جواهری   -١۶٢ ک  -١۶٣ جل



ی  رزاده  فاطم-١۶۵ سحر روان -١۶۴دالرام عل نندج-١۶۶ه پيغمب هند س ری -١۶٧  س وچهر اکب  -١۶٨ من
ارن جوادی   -١٧١ عبدالرضا دولتشاه -١٧٠ رضا دهقان -١۶٩بيژن اميری   اری   -١٧٢ ک  -١٧٣ صالح کيام

وهری -١٧۶ مهدی فراحی شاندیز -١٧۵ نفيسه آزاد -١٧۴صمد رمضانی  راهيم گ  رضا سامانی -١٧٧ اب
ریم حسين زاده       -١٨١ بهمن احمدی امویی        -١٨٠وب   ژیال بنی یعق   -١٧٩ پری نعمتی    -١٧٨ د   -١٨٢ م  ناهي

ری  ادفر  -١٨٣جعف رام ش انی  -١٨۴ احت دی خراس ين احم روین اردالن -١٨۵ نوش اورز  -١٨۶ پ د کش  ناهي
اجر     -١٨٩ علی عبدی    -١٨٨ نادر حاج محسن     -١٨٧ ات     -١٩٠ فيروزه مه رگس طيب د ميرحاج   -١٩١ ن  ناهي
 مينا صمدی    -١٩۶ نسرین صمدی    -١٩۵ فاطمه شاه نظری     -١٩۴شی   سيمين مرع  -١٩٣ مریم ميرزا    -١٩٢
 سيروس عالی   -٢٠١ سهيال طارمی   -٢٠٠ محسن کالنتری -١٩٩ البرز کالنتری -١٩٨ آذر کالنتری   -١٩٧
زاد رشيد      -٢٠۴ بهاره رهایی    -٢٠٣ سروش عالی    -٢٠٢ ده صنعتگر      -٢٠۵به  نسرین آذرخشی     -٢٠۶ فری
ز حسينی   -٢١١ عباس صولت زاده -٢١٠ مریم صمدی -٢٠٩می  سهيال قاس-٢٠٨ نازلی نجاتی  -٢٠٧  عزی
ی  -٢١٢ ادی ميرميران ری  -٢١٣ ج يال نظ لقی   -٢١۴ ل اری اش ينا انص ی  -٢١۵ س ام امين يم -٢١۶ بهن  رح

اپور  -٢١٩ سيد اکبر حبيبی -٢١٨ بابک داور  -٢١٧محمدی   ی زاده   -٢٢٠ کيوان باب ل عل  مسيح  -٢٢١ جمي
ه رشيدی -٢٢٢مسيحا  روز نقشی  ب-٢٢٣ الل ه زهدی -٢٢۴ه ار غالمی -٢٢۵ فرزان سروش  -٢٢۶ کامي
ام  داللهی -٢٢٧دژک الم عب ادانی -٢٢٨ غ ورش آب اری -٢٢٩ ک ن ج ان-٢٣٠ وط ن زم ين -٢٣١  محس  حس
ور    -٢٣۴ نجف رحيمی -٢٣٣ آرش انوشه   -٢٣٢افشار   ائض پ ی ف ری    -٢٣۵ عل ه اکب  اقدس  -٢٣۶ سيف ال
ی عمویی   محمد-٢٣٨ کریم قربان زاده    -٢٣٧اکبری   انی  -٢۴٠ سيامک طاهری   -٢٣٩  عل  -٢۴١ آزاده فرق

اقر عباسی      -٢۴٢محمد ملکی    وهر شميرانی      -٢۴٣ ب اج شميرانی      -٢۴۴ گ ی      -٢۴۵ عالمت روین جالی  -٠٣ پ
ا       -٢۴۶ اظمی ني ژاد        -٢۴٧ فرشين ک ده      -٢۴٨ حميدرضا عسکری ن ژوم      -٢۴٩ اقدس چرون  -٢۵٠ یوسف پ

ی      -٢۵٣ر خامه ای     انو -٢۵٢ شهناز دارابيان    -٢۵١رضا زاهد    ان خرسند      -٢۵۴ ابوالقاسم ایران  -٢۵۵ پژم
را سرحدی زاده       -٢۵٨ حسين سرحدی زاده       -٢۵٧ مجيد ملکی     -٢۵۶ارشيا نوری     خسرو سيف     -٢۵٩ زه

داللهی -٢۶٠ ن اس داللهی -٢۶١ محس ادر اس وب -٢۶٢ ن ریم محب وب -٢۶٣ م ت محب ان -٢۶۴ عف  احس
ه سلطان زاده       -٢۶٨  بهروز خوشباف       -٢۶٧ بهروز شریف    -٢۶۶ ژیال بشيری    -٢۶۵محبوب    -٢۶٩ فاطم

ری   -٢٧٣ حسين پوررضا   -٢٧٢ سعيد نيکویی    -٢٧١محمد رضوانيان    -٢٧٠مجيد مددی     -٢٧۴ یوسف کبي
ا      -٢٧۵ناصر شيرمحمدی    رج کي ور        -٢٧۶ ای دین پزشکی    -٢٧٧ حسين حسن پ ونس اورنگ     -٢٧٨  نورال  ی

 خسرو  -٢٨٣ حجت نارنجی    -٢٨٢ویکتوریا آزاد    -٢٨١ نسرین طاعتيان    -٢٨٠ کاظم طاهری    -٢٧٩خدیوی  
 -٢٨٨ ناصر نصراللهی      -٢٨٧ حياس حسينی      -٢٨۶ ناصر اشجاری      -٢٨۵ حسن نيک بخت        -٢٨۴باقری  

ان طلب    -٢٩٢ احمد علی بنی حسن    -٢٩١ نزهت حافظی    -٢٩٠ بابک پاکزاد    -٢٨٩مژده حبيبی    ه عرف  عبدال
ریم افش    -٢٩۵ یداله نجفی    -٢٩۴ صادق فقيرزاده    -٢٩٣ دم     -٢٩۶ار   م ه اخوان اق ی   -٢٩٧  طيب  سيامک امين
ی -٢٩٨ د امين دان -٢٩٩ محم د جاوی نی -٣٠٠ جاوی هراب حس ان -٣٠١ س ی درخش ن -٣٠٢ مجتب  داری

وش  اری -٣٠٣داری ا ب ه راد -٣٠۴  منصور دری ری -٣٠۵ تران ا س ایی -٣٠۶ مين عود رج م -٣٠٧ مس  قاس
اد   -٣١٢ مسعود داوران    -٣١١کری   علی عس  -٣١٠ حسين خسروانی    -٣٠٩ علی زمانی    -٣٠٨قشالقی    فره
        ابوالفضل فالح -٣١۶ ناهيد صفایی -٣١۵ فرزاد فرحبخش -٣١۴ اسماعيل صادقی -٣١٣فرهادی 

 
 .امضاها ادامه دارد

ردم د   ! م ع کني ا جم تن امض ن م رای ای تيد ب ه هس ایی ک ر ج ق  . در ه رای امضای آن از طری ب
 :گيریدتوانيد با نشانی زیر تماس بالکترونيکی می 

komiteye_defa@yahoo.com   


