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ندان که هم اکنون در ز) ٢٠٠۴( ١٣٨٣محمود صالحی، فعال کارگری و از دستگير شدگان اول ماه مه         

الۀ   ک س ت ی نندج دوران محکومي رد     س ی ب ج م ه رن دید کلي ایی ش د، از نارس ی گذران ود را م ا .  خ      ام
ارۀ    کان درب دار پزش م هش ی رغ ۀ عل رورت معالج ی    ض تان تخصص ه بيمارس ال وی ب وری و انتق  ، ف

 . مسئوالن دادستانی سنندج از انتقال او به بيمارستان جلوگيری می کنند
ل                            ه بيمارستان منتق ر ب ود صالحی را هر چه زودت ما امضا کنندگان زیر از مسئوالن می خواهيم محم

ا     خواهيم ک افراد و سازمان های انسان دوست می    از همۀ همچنين  .کنند ه در این مورد ساکت ننشينند ت
ر ند  ف رمنده نباش ود ش انی خ دان انس ردم و وج گاه م رز. دا در پيش دون م کان ب امع از پزش           و مج

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

 
ایی   -۶ شهال انتصاری    -۵ منصور اسانلو      -۴ سيما ابراهيمی     -٣ فرزانه آقایی پور     -٢یم آسایش    محمد کر  -١ د باب  احم
د   -١٠ حميد بی آزار -٩ منصوره بهکيش -٨ کاوه بویری   -٧ ادی تنومن  -١٣ عليرضا ثقفی   -١٢ سروش ثابت   -١١ ه

رزاده  ری -١۴رضی جعف را جعف الی -١۵ زه امران جم ور -١۶ ک ان پ ه جه اه -١٧ عایش ين پن ی حس ا  -١٨ عل آناهيت
ات غيبی        -١٩حسينی   از    -٢٠ منصور حي از      -٢١  بهروز خب دانی      -٢٢ عليرضا خب د خن ی دادخواه      -٢٣ محم د عل  محم

 محمد -٢٩ بهمن رجبی -٢٨ فریبرز رئيس دانا -٢٧ سوسن رازانی   -٢۶ بهرام دزکی    -٢۵ علی اشرف درویشيان     -٢۴
راهيم    -٣٣ ناصر زرافشان      -٣٢ حسن رمضانی      -٣١ ميثم روایی     -٣٠رحيمی   ان سليمانی      -٣۴سليمانی    اب  -٣۵ رحم

ه صالح زاده      -٣٩ عمر شاکری     -٣٨ فخری نعمتی    -٣٧ بهزاد سهرابی    -٣۶عمر سليمانی     صدیقه صفرزاده   -۴٠ نجيب
ياء  -۴١ ریم ض اه   -۴٢ م ه پن ی عبدال ه زاده  -۴٣ عل ی عبدال داللهی  -۴۴ عل الم عب ی  -۴۵ س ن عزت اظم -۴۶ حس        ک
ژه   -۵٢سياوش گازرانی    -۵١ علی کریمی    -۵٠ عثمان کریمی    -۴٩ لطيفه قيطاسی    -۴٨ وفا قادری    -۴٧ اللهی   فرج  مني

 مهری  -۵٨ علی محمدی  -۵٧ عزیز محمدی -۵۶ سعداله محمدی -۵۵ حسن محمدی -۵۴ مریم محسنی  -۵٣گازرانی  
 عمر -۶۴ رئوف مولوی -۶٣سوی  الناز مو-۶٢ سعيد مقدم -۶١ رضا مرادی اسپيلی   -۶٠ محمد محمدی    -۵٩محمدی  
ایی  ز نصراللهی -۶۵مين دار -۶۶ نب ردین نگه وذری -۶٧ ف ازی -۶٨ حسينعلی ن واه -۶٩ اسماعيل ني ه وطن خ  عبدال

  سلمان یگانه-٧٠
ی صالحی        -٧۴سيمين بهبهانی    -٧٣ اکبر معصوم بيگی     -٧٢ محسن حکيمی    -٧١ د جهانشاهی      -٧۵ سيد عل  -٧۶ جاه

اری      -٧٧یوسف عزیزی بنی طرف       ژه نجم عراقی        -٧٩ نسترن موسوی      -٧٨عليرضا جب ين      -٨٠ مني  -٨١ قاسم روب
ه شریفی    -٨۴ حسن اصغری -٨٣ علی صداقتی خياط     -٨٢فرخنده حاجی زاده     رج ال ود  -٨۶ ناصر وحدتی   -٨۵ ف  محم

 -٩٢ حسين حضرتی     -٩١ رضا خندان    -٩٠ محمد زندی    -٨٩ فاطمه سرحدی زاده     -٨٨مهين خدیوی    -٨٧استاد محمد   
د  واد خردمن انعی -٩٣ج ر پالسچی  -٩۴ ص از انصاری -٩۵هژی البی -٩۶ الن ام ابوط ی زاده -٩٧ پي ام دارای  -٩٨ بهن
رد    -١٠٠ سياوش سعادتيان   -٩٩پژمان خرسند     ر راعی ف دمنش   -١٠١ امي ه وحي  -١٠٣ مهدی فخرزاده   -١٠٢ پروان

انی    ا کرم هوق   -١٠۴عليرض ایا ش ميعی   -١٠۵ ش ار س ی   -١٠۶ مازی تار امين ت   -١٠٧ س ول حقيق ا  -١٠٨ رس    رض
ادی   ف آب دی نج ا -١٠٩مجي المی   رض يخ االس ور  -١١٠ش انی پ د ج الح  -١١١ حمي اهرخ تندروص ان -١١٢ ش  مرج

واری   -١١٧ شادی وطن پرست     -١١۶ سحر سلطانی    -١١۵ طناز طباطبایی    -١١۴ کاوه کيائيان    -١١٣کوچکی    نصير ک
 مجتبی -١٢٣ کبوتر ارشدی -١٢٢ مزدک دانشور -١٢١بری  الهه اک-١٢٠ بهار وحدتی   -١١٩ شهرام فراهانی    -١١٨

دی     -١٢٨  آزاده  سلمان -١٢٧ رحيم دادمهر    -١٢۶ حميد جوینده    -١٢۵ نقدعلی صابری    -١٢۴صفایی    -١٢٩ علی حمي
ایزی  ين ف انی -١٣٠حس اوه رمض ادی ک دری -١٣١ ه اس تن دی -١٣٢ عب دی محم ار  -١٣٣ مه ن به ا چم د رض  حمي

از     -١٣۶يرضا اخوان    عل -١٣۵ حسين نوروزی    -١٣۴ از      -١٣٧ بيتا طاهب امران طاهب ور     -١٣٨ ک د پ ا الون  -١٣٩پریس
اطق  -١۴٣ مهدی جواهری -١۴٢ نسرین چنگيزیان   -١۴١الدین  زع پویش   -١۴٠سينا انصاری    راهيم  -١۴۴ آرش ن  اب

ی   -١۴٩ علی امينی -١۴٨ نازی اسکویی -١۴٧ علی ثمری -١۴۶ یوسف قنداق ساز    -١۴۵امدادی    -١۵٠ یاشار امين
اری      -١۵١حميد امينی    دار      -١۵٣ سونيا غف د زاهدی لنگرودی      -١۵۴ ناصر پای ده آشنا   -١۵۵ احم  ملک  -١۵۶ فرخن
اوه مظفری   -١۶١ سارا لقمانيان -١۶٠ اکبر تک دهقان -١۵٩ فرود سياوش پور    -١۵٨ حميد آذر    -١۵٧پيرخضری    ک

واهری -١۶٢ وه ج ی -١۶٣ جل حر روان -١۶۴ دالرام عل ه پي-١۶۵ س رزاده  فاطم نندج-١۶۶غمب هند س  -١۶٧  س
ری  وچهر اکب ری -١۶٨من ژن امي ان -١۶٩ بي اه -١٧٠ رضا دهق وادی -١٧١ عبدالرضا دولتش ارن ج  صالح -١٧٢ ک

اری  انی  -١٧٣کيام مد رمض ه آزاد -١٧۴ ص اندیز  -١٧۵ نفيس ی ش دی فراح وهری  -١٧۶ مه راهيم گ ا -١٧٧ اب  رض



ی      -١٧٨سامانی   ری نعمت ی یعقوب        -١٧٩ پ ال بن ریم حسين زاده      -١٨١ بهمن احمدی امویی        -١٨٠ ژی د  -١٨٢ م  ناهي
رام شادفر      -١٨٣جعفری   روین اردالن     -١٨۵ نوشين احمدی خراسانی        -١٨۴ احت د کشاورز      -١٨۶ پ ادر   -١٨٧ ناهي  ن

دی -١٨٨حاج محسن  ی عب اجر -١٨٩ عل روزه مه ات -١٩٠ في رگس طيب اج -١٩١ ن د ميرح رزا -١٩٢ ناهي ریم مي  م
ا صمدی      -١٩۶ نسرین صمدی      -١٩۵ فاطمه شاه نظری      -١٩۴شی   سيمين مرع  -١٩٣ ری     -١٩٧ مين  -١٩٨ آذر کالنت

ری     ری      -١٩٩البرز کالنت اره  -٢٠٣ سروش عالی   -٢٠٢ سيروس عالی   -٢٠١ سهيال طارمی     -٢٠٠ محسن کالنت  به
ایی  يد  -٢٠۴ره زاد رش نعتگر -٢٠۵به ده ص رین آذرخشی -٢٠۶ فری اتی -٢٠٧ نس ازلی نج هيال قاس-٢٠٨ ن می  س
ز حسينی     -٢١١ عباس صولت زاده     -٢١٠ مریم صمدی    -٢٠٩ ی   -٢١٢ عزی يال نظری   -٢١٣ جادی ميرميران  -٢١۴ ل

ر حبيبی        -٢١٨ بابک داور     -٢١٧ رحيم محمدی      -٢١۶ بهنام امينی    -٢١۵سينا انصاری اشلقی     وان   -٢١٩ سيد اکب  کي
اپور  ی زاده  -٢٢٠باب ل عل يحا  -٢٢١ جمي يح مس يدی  -٢٢٢ مس ه رش ی   ب-٢٢٣ الل روز نقش دی  -٢٢۴ه ه زه  فرزان
ی  -٢٢۵ ار غالم ام   -٢٢۶ کامي روش دژک داللهی  -٢٢٧س الم عب ادانی  -٢٢٨ غ ورش آب اری  -٢٢٩ ک ن ج  -٢٣٠ وط

ان ار -٢٣١ محسن زم ين افش ه -٢٣٢ حس ی -٢٣٣ آرش انوش ور -٢٣۴ نجف رحيم ائض پ ی ف ه -٢٣۵ عل  سيف ال
ری  ری  -٢٣۶اکب دس اکب ان زاده  -٢٣٧ اق ریم قرب د-٢٣٨ ک ویی  محم ی عم اهری  -٢٣٩  عل يامک ط  آزاده -٢۴٠ س
د ملکی      -٢۴١فرقانی   اقر عباسی      -٢۴٢ محم وهر شميرانی      -٢۴٣ ب اج شميرانی      -٢۴۴ گ ی     -٢۴۵ عالمت روین جالی   پ
ژاد   -٢۴٧ فرشين کاظمی نيا    -٢۴۶ ده   -٢۴٨ حميدرضا عسکری ن ژوم   -٢۴٩ اقدس چرون د   -٢۵٠ یوسف پ  رضا زاه
ی      -٢۵٣امه ای    انور خ  -٢۵٢ شهناز دارابيان    -٢۵١ ان خرسند      -٢۵۴ ابوالقاسم ایران وری      -٢۵۵ پژم  -٢۵۶ ارشيا ن

 -٢۶١ محسن اسداللهی   -٢۶٠ خسرو سيف   -٢۵٩ زهرا سرحدی زاده -٢۵٨ حسين سرحدی زاده -٢۵٧مجيد ملکی  
داللهی   ادر اس وب  -٢۶٢ن ریم محب وب  -٢۶٣ م ت محب وب  -٢۶۴ عف ان محب يری  -٢۶۵ احس ال بش روز -٢۶۶ ژی  به

باف  -٢۶٧شریف  روز خوش لطان زاده -٢۶٨ به ه س ددی -٢۶٩ فاطم د م د رضوانيان  -٢٧٠ مجي عيد -٢٧١محم  س
ور     -٢٧۶ ایرج کيا    -٢٧۵ ناصر شيرمحمدی    -٢٧۴ یوسف کبيری    -٢٧٣ حسين پوررضا    -٢٧٢نيکویی    حسين حسن پ
ونس اورنگ خدیوی        -٢٧٨  نورالدین پزشکی   -٢٧٧ اظم طاهری      -٢٧٩ ی ان      -٢٨٠ ک ا   ویک -٢٨١ نسرین طاعتي توری
ارنجی -٢٨٢آزاد  اقری -٢٨٣ حجت ن اس حسينی -٢٨۶ ناصر اشجاری -٢٨۵ حسن نيک بخت -٢٨۴ خسرو ب  حي
 -٢٩٢ احمد علی بنی حسن -٢٩١ نزهت حافظی    -٢٩٠ بابک پاکزاد    -٢٨٩ مژده حبيبی    -٢٨٨ ناصر نصراللهی    -٢٨٧

ب    ان طل ه عرف رزاده  -٢٩٣عبدال ادق فقي ی  -٢٩۴ ص ه نجف ار  -٢٩۵ یدال ریم افش دم  -٢٩۶ م وان اق ه اخ  -٢٩٧  طيب
ی      -٢٩٨سيامک امينی    د امين دان   -٢٩٩ محم د جاوی ی درخشان   -٣٠١ سهراب حسنی   -٣٠٠ جاوی ن  -٣٠٢ مجتب  داری

 -٣٠٨ قاسم قشالقی    -٣٠٧ مسعود رجایی    -٣٠۶ مينا سری    -٣٠۵ ترانه راد    -٣٠۴  منصور دریا باری   -٣٠٣داریوش  
ادی  -٣١٢ مسعود داوران -٣١١  علی عسکری -٣١٠ حسين خسروانی    -٣٠٩علی زمانی     اسماعيل  -٣١٣ فرهاد فره

        ابوالفضل فالح -٣١۶ ناهيد صفایی -٣١۵ فرزاد فرحبخش -٣١۴صادقی 
 
 ٢-دامۀ امضاهاا

ی   -٣١٩ نانسی الپالنت   -٣١٨ اميد زارعيان  -٣١٧ و ميران انی   -٣٢٠ مين انی  -٣٢١ صدیق جه ی  -٣٢٢ ارس آرم  عل
ادری  اهری  -٣٢٣ق د ظ دی   ح-٣٢۴ خال ين حمي کری  -٣٢۵س يد ش دی  -٣٢۶ فرش ا محم دی  -٣٢٧ پوی هيال محم  س
دی -٣٢٨ هریار محم ری -٣٢٩ ش ق پيرخض وبين -٣٣٠ توفي د نيک دی -٣٣١ احم د تمجي ی -٣٣٢ مجي تار فتح            س

دایت      -٣٣۶ افشين شمس قهفرخی       -٣٣۵ صالح فالحی    -٣٣۴ بختيار رحيمی    -٣٣٣) آویهنگ  (  ژن ه ر   -٣٣٧ بي  جعف
ار      -٣۴١ افسایی رئوف -٣۴٠) سيامند  (  سيامک حسين پور     -٣٣٩ اسد گلچينی    -٣٣٨رسا   روین   -٣۴٢ سوسن به  پ

رفی  ان -٣۴٣اش ان دباغي ارت -٣۴۴ رحم اد بش کين -٣۴۵ فره ه مش د شمس  -٣۴۶ محبوب ارا شمس -٣۴٧محم  ت
مس  -٣۴٨ ياوش ش يروس  -٣۴٩ س از س ی  -٣۵٠ مهن ال عباس ی  -٣۵١ ژی ين کریم اری  -٣۵٢ مه هيال به  -٣۵٣ س

ی   رین کریم دی  -٣۵۴نس ينا محم ی  -٣۵۵ س اک رحيم ی  -٣۵۶ رون ان بزرگ اعدی  -٣۵٧ مژگ اوه س اه -٣۵٨ ک  پگ
نی  دیری -٣۵٩روش د ق رادی -٣۶٠ حمي ازی م وری -٣۶١ ن تو ن ی -٣۶٢ پرس امران رحمت ی -٣۶٣ ک ایون رحمت  کت
 شادمان -٣۶٩لهام نجيبی  ا-٣۶٨ فرانک شریفی   -٣۶٧ فرزاد محمدی    -٣۶۶ آشتی بزرگی    -٣۶۵ فرزاد ميرکی    -٣۶۴

دم     -٣٧٠فدایی   دم    -٣٧١  شيرزاد احمدی مق درجو   -٣٧٢ شيرکو احمدی مق درجو    -٣٧٣ فاضل ق روغ ق  سيما  -٣٧۴ف
امروا      -٣٧٧ یدی سعيدی    -٣٧۶ پروین آليانی    -٣٧۵شکوهی   رام ک ی صادقی      -٣٧٨ به انج ویسی      -٣٧٩ عل  -٣٨٠ آم

 گلرخ رحمانی   -٣٨۵حکمتی پناه    فاطمه     -٣٨۴وه ویسی    شک -٣٨٣ شوان ویسی    -٣٨٢ آرام ویسی    -٣٨١ آکام ویسی 
 -٣٩١ سيامک جهان بخش        -٣٩٠ استاد جالل      -٣٨٩ نياز سليمی    -٣٨٨ مرتضی افشاری    -٣٨٧ شيالن آليانی    -٣٨۶

يامک حاصلی  دا آزاد -٣٩٢س ور -٣٩٣ ن د پ ادر محم ی -٣٩۴ ق او امين وقی -٣٩۵ هت اله ک ر ک يال دانش -٣٩۶ امي  ل
وف -٣٩٧ اس افشم -٣٩٨ مسعود رئ ده -٣٩٩ عب ران حقيقت -۴٠١آالی سور  -۴٠٠ رضا برازن اروق -۴٠٢ مه  ف

  مادر سالحی-۴٠۵ مهری دانش -۴٠۴ یوسف دانش -۴٠٣کنعانيان 
 

 .امضاها ادامه دارد
 :برای امضا از طریق الکترونيکی با نشانی زیر تماس بگيرید 
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