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  ديمهران رئوف را آزاد کن
  

خود بازداشت شده و از  یمهر ماه امسال در منزل مسکون ٢۵ساله در  ۶۴ یمهران رئوف فعال کارگر

شود و در  یم ینگهدار یالف اطالعات سپاه در سلول انفراد ٢ماه است که در بند  نيتاکنون چند خيآن تار

  .قرار دارد يیخود، تحت بازجو ليبه وک یسخت حاکم، و بدون هرگونه دسترس طيشرا

که بنا به گفته  ی. بندستين دهيپوش یاسيس نيو فعال یالف بر کنشگران اجتماع ٢بند  انيزندان تيوضع

در مدت بازداشت در آن، عوارض  یو جسم یروح تيآن، و آزار و اذ یانفرا یسلول ها ،ینيشاهدان ع

 نيب نيقوان اساسگذارد. الزم به ذکر است که بر یم یباق یاسيس انيجسم و روح زندان بر یريجبران ناپذ

به مدت  یحقوق بشر سازمان ملل متحد، بازداشت در سلول انفراد یشورا یها هياز جمله ابالغ یالملل

  .شود یشکنجه محسوب م قيروز از مصاد ١۵از  شيب

از  یکيبا  یجازه تماس تلفنبه مهران ا یا قهيمدت، فقط چند بار آن هم به طور محدود و چند دق نيا در

هم  یحتا اعتراض یخود را نداشته است. پرواضح است که اگر و ليبستگان خود داده اند و حق مالقات وک

 انيحاکم بر جر ستميداشته، در س یم ليبه وک یاز حق دسترس تيصادره از جمله محروم یبه قرارها

  .نبرده است يیراه به جا يیاعتراض ها نيپرونده او، چن

 رانيگذشته به ا یسال ها یاست که ط یرانيا – یسيبوده و شهروند انگل یتيمهران رئوف دو تابع 

افراد  طياساس، شرا نيندارد. برا رانيدر ا یکيعضو خانواده  نزد چيرفت و آمد داشته است اما ه
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دسته از  نيا یحاکم است و درحال حاضر، نحوه برخورد با پرونده ها زيبر پرونده مهران ن یتيدوتابع

  .ستين دهيپوش یبرکس رانيدر ا یو فعاالن اجتماع یاسيس انيزندان

که امکان اعتراف  نيبرد و ا یحاضر که مهران رئوف هنوز در زندان سپاه به سر م طيتوجه به شرا با

را  یا تهيکم ،یکارگر نياز فعال یاو وجود دارد، ما تعداد هيعل نيو اتهامات سنگ یاجبار یها یريگ

دفاع از مهران رئوف به کار  یکنشگران، همه تالش خود را برا گريد یاريبا هم ميتا بتوان ميداده ا ليتشک

عادالنه به اتهامات وارده برخودار  یدگيآزاد شود و از حق رس ديتر با عي. مهران رئوف هر چه سرميريبگ

  .باشد

مدافع حقوق بشر  یسازمان ها نيمدافع حقوق کارگران و همچن ینهادها ،یازهمه کنشگران اجتماع ما

که دراعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه  ميخواه یدر داخل و خارج از کشور م

 کيو  یراو، به عنوان فعال کارگ تياز وضع یعموم یرسان یو آگاه یما باشند و ما را در خبررسان

تا همه تالش  ميخواه یم  ايتانياز دولت بر نيرسانند. ما همچن یاري رانيا یدر زندان ها یاسيس یزندان

تماس با  یقدامات الزم را براا رديبه کار گ يیايتانيمهران رئوف به عنوان شهروند بر یآزاد یخود را برا

  . باشد، انجام دهد هشد ريهر چه زودتر و قبل از آن که د یاسالم یمقامات جمهور

آنرا به دوستان و  یو امضا ديرا امضا کن شنيپت نيمهران رئوف ا یکمک به آزاد یبا ما برا همراه

  . ديکن هيتوص زيخود ن انيآشنا

  

  از مهران رئوف تيحما تهيکم

  ١٣٩٩ بهمن  ١ 

  

، وکالی فعال حوزه تن اجتماعی، زندانيان سياسی سابق و دهه شصفعاالکنون تعدادی زيادی از تا

و نهادهای مردمی با امضای اين پتيشن، حمايت  هاسازمانحقوق بشر، نويسندگان و شاعران و تعدادی از 

که در زير اسامی آنها به ترتيب حروف الفبا  اندکردهخود را در تالش برای آزادی مهران رئوف اعالم 

 يدفرصت دار ٢٠٢١ژانويه  ٣١برای امضای اين پتيشن تا ضمن تشکر از اين عزيزان،   .شودمیاشاره 

  . يدارسال دارميل کميته فاميلی خود را برای درج در ليست دوم برای اينام و نام  تا
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  امضاکننده: هایگروهاسامی نهادها و 

  

  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -١
 اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور - ٢
 اتحاد کارگری -٣
 اشتراک وورد پرس -۴
 آلمان –بشر، آزادی و دمکراسی کانون حمايت از حقوق  -ايران آزاد  -۵
 آگاهی نيوز -۶
  آلترناتيو سوسياليستی -٧
 راديو پيام کانادا -٨
 .ICAVIسازمان ائتالف بين المللی عليه خشونت در ايران  -٩

  افغانستان) -سازمان زنان هشت مارس (ايران  -١٠
 سايت رنگين کمان -١١
 سايت گزارشگران -١٢
  انگليس - شورای همبستگی با مبارزات مردم ايران -١٣
 لندن - ستگی با مبارزات مردم ايرانشورای همب -١۴
 شورای همبستگی پناه جويان ايرانی در ترکيه -١۵
 انگليس -صندوق همبستگی با کارگران ايران  -١۶
 لندن -روه خبر آلترنانيوگ -١٧
 ايران) -مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان  -١٨
 وبالگ اخگر -١٩
 همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران. فرانسه -٢٠
 برای همه در ايرانهمه حقوق بشر  -٢١
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 :هامضاکنند افراد  اسامی

  

 ابراهيم آوخ  - ١
 ابراهيم رستمی - ٢
 ابراهيم طغيان (زندانی سياسی سابق) - ٣
 ابراهيم گومانی (فعال سياسی) - ۴
 (فعال سياسی)احسان ثابت  - ۵
 احسان عابدی (نويسنده و خبرنگار) - ٦
 احمد بناساز نوری  - ٧
 احمد صالحی (فعال سياسی) - ٨
 احمد عزيز پور (فعال سياسی) - ٩

 اخگر فرزانه (فعال حقوق زنان) - ١٠
 اردشير مهرداد (پژوهشگر مارکسيست) - ١١
 اسد سيف (نويسنده و محقق) - ١٢
 اسعد حاجی حسنی - ١٣
 اسماعيل سپهر - ١٤
(فعال کارگری و زندانی سياسی دو  اصغر فتاحی - ١۵

 رژيم شاه و جمهوری اسالمی)
 اکبر حجاريان - ١۶
 اکبر ديلمی (کارگر کارخانه) - ١٧
 اکبر کريميان - ١٨
 اميد پيوندی - ١٩
 اميد سپنتا (فعال سياسی) - ٢٠
 اميد شمس (نويسنده و حقوقدان) - ٢١
 امير ماهان (فعال کارگری) - ٢٢
 امير نژاديان - ٢٣
 اميرجواهری لنگرودی (فعال کارگری) - ٢۴
 (تحليلگر سياسی) امين بيات - ٢۵
اورجهان شمس(پناهنده سياسی از افغانستان و مدافع  - ٢۶

 رهايی زنان)
اوسارن فعال پناهندگی از "فروم پناهندگی وويس  - ٢٧

 Osaren (the Voice Refugee Forumآلمان" 
Germany) 

 ايران مروتی (فعال حقوق زنان) - ٢٨
 ايراندخت انصاری (فعال حقوق زنان) - ٢٩
 پور ايراندخت سيد - ٣٠
 (شاعر و ترانه سرا) عطائیايرج جنتی  - ٣١
 ايوب رحمانی (فعال کارگری) - ٣٢
 آتش پايدار (فعال حقوق زنان) - ٣٣
 هاشمی مآرا - ٣۴
 آران رضايی - ٣۵
 آرزو موالنائی - ٣۶
 ای)آرش کمانگر(فعال سياسی و رسانه - ٣٧

 آرش نظامی(فعال سياسی) - ٣٨
 آزاده راه پيما(فعال حقوق زنان) - ٣٩
 ای و وبالگ نويس)آمادور نويدی(فعال رسانه - ۴٠
 آناهيتا رحمانی(زندانی سياسی دهه شصت) - ۴١
 آينده آزاد(فعال حقوق بشر) - ٤٢
 بابک اعرابی - ٤٣
(زندانی سياسی سابق و فعال  زاده ابراهيم باقر - ۴۴

 سياسی)
 باقر مرتضوی - ۴۵
 باقر مؤمنی (نويسنده) - ٤٦
 باقی طالب العلم (مترجم)  - ۴٧
 بختيار پير خضری (فعال کارگری چپ) - ۴٨
و فعال حقوق زنان  بنفشه کريم زاده (وبالگ نويس - ۴٩

 پناهجو در ترکيه)
 بنفشه مسعودی - ٥٠
بهار مظفری (رئيس هيأت مديره سازمان زنان  - ۵١

 نايست و عضو کنفدراسيون زنان فنالند) - مونيکا
 بهرام رحمانی (نويسنده) - ۵٢
 بهروز زور چنگ - ۵٣
 ای)بهروز سورن (فعال رسانه - ۵۴
 بهروز فراهانی - ٥٥
 بهزاد الدبن - ٥٦
 ایبهزاد همزه - ٥٧
(روزنامه نگار و سردبير هفته نامه  بهمن توتونچی - ۵٨

 توقيف شده کرفتو)
 بهمن درويش (فعال سياسی) - ۵٩
 بهنام ابراهيم زاده (فعال کارگری) - ۶٠
 بهنام چنگائی (فعال سياسی) - ۶١
 بهنام شجاعی (فعال سياسی) - ۶٢
 بهنوش زرين کمر - ۶٣
 بيژن جهانبخش - ۶۴
 بيژن سعيدپور  - ۶۵
 پدرام نوانديش (فعال سياسی) - ٦٦
 پرنيان اميری - ۶٧
 (فعال حقوق زنان) پروا دهلقی - ۶٨
 پروانه اسانلو - ۶٩
 پروانه بکاه (فعال سياسی و فعال حقوق زنان) - ٧٠
 پروين رياحی (فعال حقوق زنان) - ٧١
 پروين ملک - ٧٢
 پری رستگار (فعال حقوق زنان) - ٧٣
 پيروت دونا (فعال حقوق بشر) - ٧۴



5 
 

 تقی رحمانی(نويسنده، تحليلگر سياسی) - ٧۵
 تقی روزبه (تحليلگر سياسی) - ٧٦
 تونی سده (فعال اجتماعی)  - ٧٧
 تهمينه گشتاسبی - ٧٨
 تينا باقری (فعال حقوق زنان) - ٧٩
 ثريا فتاحی (فعال سياسی و فعال حقوق زنان) - ٨٠
 جعفر رسا (فعال سياسی و نويسنده) - ٨١
 جالل نادری (فعال کارگری و زندانی سياسی سابق) - ٨٢
 جليل جليلی - ٨٣
 جمشيد صفاپور (فعال کارگری) - ٨۴
 حبيب رياحی (فعال سياسی و زندانی سياسی سابق) - ٨۵
 حسن پويا - ٨۶
 حسام (نويسنده و شاعر)حسن  - ٨٧
 حسن عزيزی - ٨٨
 حسن نائب هاشم (فعال حقوق بشر) - ٨٩
 حسين رزاقی (مجسمه ساز) - ٩٠
 حسين عبدهللا پور - ٩١
 حسين عرب - ٩٢
 حسين غالمی آذر - ٩٣
 ای)(فعال سياسی و رسانه حسين نقی پور - ٩۴
 حسين يحيايی (تحليلگر سياسی) - ٩۵
 حميد آريارمن (ژورناليست از افغانستان) - ٩٦
 حميد بی آزار (فعال سياسی) - ٩٧
 حميد پورقاسمی - ٩٨
 حميد کوثری - ٩٩

 حميد محصص (فعال سياسی) - ١٠٠
 حميد نوذری (فعال حقوق پناهندگان در المان) - ١٠١
 الد حاج محمدیخ - ١٠٢
 خسرو احمدی (فعال سياسی) - ١٠٣
 خسرو آهنگر - ١٠٤
 خليفه موسوی (فعال سياسی) - ١٠٥
 جالل محمود زاده  - ١٠٦
 داريوش بختياری - ١٠٧
 داوود احمدلو (فعال حقوق بشر) - ١٠٨
 دريا سليمی (دانشجو) - ١٠٩
 رحمت خضری  - ١١٠
رشيد محمدی (هنرمند و بازيگر تئاتر پناهجو در  - ١١١

 آلمان)
 رضا اسپيلی - ١١٢
 رضا باقری - ١١٣
 رضا بی شتاب (شاعر) - ١١۴
 رضا رازينی - ١١۵
 رضا سپيدرودی (تحليلگر سياسی) - ١١۶
 رضا طاهری - ١١٧
 رضا کريميان - ١١٨

رضوان مقدم (فعال حقوق زنان، محقق و فعال  - ١١٩
 اجتماعی)

 رفعت رنجبران لنگرودی (فعال حقوق زنان) - ١٢٠
 (نويسنده، مترجم و فعال حقوق زنان)روحی شفيعی  - ١٢١
 رها پارسا (فعال حقوق زنان) - ١٢٢
 رئوف کعبی (فعال سياسی) - ١٢٣
 زلمی نامور (فعال سياسی) - ١٢۴
 زمان مسعودی (فعال سياسی و فعال حقوق زنان) - ١٢۵
 زيبا کرباسی (شاعر) - ١٢۶
 زينب پيغمبرزاده (فعال حقوق دگرباشان) - ١٢٧
 ژاله سهند (فعال سياسی و زندانی سياسی سابق) - ١٢٨
 لودی (شاعر، فعال اجتماعی)سارا مو - ١٢٩
 سپيده جديری (شاعر) - ١٣٠
 سپيده همراز (فعال سياسی) - ١٣١
ستار رحمانی (از فعالين اتحاد بين المللی درحمايت  - ١٣٢

 از کارگران در ايران)
 ستاره درخشان (مجری پادکست و دوبله فيلم) - ١٣٣
 سحر ديناروند (فعال حقوق زنان) - ١٣٤
 سرور علی محمدی - ١٣٥
 سرور کاردار (فعال حقوق بشر) - ١٣۶
 آرمان سعيد - ١٣٧
 سعيد تقوی - ١٣٨
 سعيد محمدی - ١٣٩
 سکينه اسودی قوشچی - ١۴٠
 سليمان بايزيدی (نويسنده) - ١۴١
 سليمان صابری (کارگر راه سازی) - ١۴٢
 سمان غالمی (خواننده) - ١۴٣
 سميرا باستانی (فعال حقوق زنان) - ١۴۴
 سنو عبداللهی - ١٤٥
 سودابه اردوان (نقاش) - ١۴۶
سوسن بهار (دبير الغای کار کودکان، سر دبير  - ١۴٧

داروگ، تالشگر رفع  –فصل نامه کودک و جوان 
 تبعيض جنسيتی)

 سوسن فرخ نيا (کارگردان و بازيگر) - ١۴٨
 سونيا شکری (فعال سياسی) - ١۴٩
 سهراب انوری (فعال سياسی) - ١۵٠
 سهيال قادری - ١۵١
 سهيال محمدی - ١۵٢
 سيامک بخشی - ١٥٣
 سيامک جهانبخش (فعال سياسی) - ١۵۴
 سياوش فيوضی (شاعر و فعال اجتماعی) - ١۵۵
 سياوش مدرسی - ١۵۶
 سياوش نيکوبيان (فعال سياسی) - ١۵٧
 جانی (کارگر حمل و نقل)سيد خل - ١۵٨
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 –سيروان عنايتی (روزنامه نگار مقيم آريزونا  - ١۵٩
 آمريکا)

سيروان منصوری (روزنامه نگار و مدير سايت  - ١۶٠
 پناهنده در ترکيه) - پناهندگی هانا 

 سيروس جاويدی - ١٦١
 شاپور نوری - ١۶٢
 شاپور موری (فعال کارگری)  - ١۶٣
 شاهرخ رئيسی (نويسنده) - ١۶۴
 شاهين کاظمی (فعال سياسی) - ١۶۵
 (فعال صنفی معلمين از ايران) شعبان محمدی - ١۶۶
 شعله رضايی (مجری پادکست و دوبله فيلم) - ١٦٧
 شعله زمينی (فعال حقوق بشر) - ١۶٨
شکيب مصدق (خواننده انقالبی انترناسيوناليستی و  - ١٦٩

 ترانه سرا از افغانستان)
 (فعال سياسی ساکن کشور سوئد)ورش موالنیش - ١٧٠
 شوکت محمدی (زندانی سياسی دهه شصت) - ١٧١
 دانشگاه تورونتو کانادا) شهرزاد مجاب (استاد - ١٧٢
 شهره اميری - ١٧٣
 شهال انتصاری (فعال حقوق زنان و فعال سياسی) - ١٧٤
شهال دانشفر(سخنگوی کمپين برای آزادی کارگران  - ١٧۵

 زندانی)
 شهين نوائی (فعال حقوق زنان) - ١٧۶
 شيرين احمدی سروستانی (شاعر پناهجو در ترکيه) - ١٧٧
 شيرين بارون - ١٧٨
 شيرين حسينی (فعال حقوق زنان) - ١٧٩
 (خواننده و فعال اجتماعی)شيرين مهربد - ١٨٠
 شيما آبان (ژورناليست و فعال سياسی اجتماعی) - ١٨١
 Spokesperson Campaign to-شيوامحبوبی  - ١٨٢

)Free Political Prisoners in Iran (CFPPI 
 صادق اندواری (فعال کارگری) - ١٨٣
 صادق صادقی - ١٨۴
 صحرا بهار (فعال سياسی) - ١٨۵
 صدف کوروش نيا - ١٨۶
 صديق جهانی (فعال کارگری) - ١٨٧
 محمدی (فعال سياسی و فعال حقوق زنان)صديقه  - ١٨٨
 صمد شمس - ١٨٩
  اهر اردالنط - ١٩٠
طاهره شمس (فعال سياسی و فعال رهايی زنان از  - ١٩١

 افغانستان)
 طال صمدی (فعال سياسی) - ١٩٢
 طوبا کمانگر (فعال حقوق زنان) - ١٩٣
 طوبا مراد بيگی (فعال سياسی) - ١٩۴
 عالم جوادی (فعال سياسی) - ١٩۵
 عاليه اقدام دوست (فعال حقوق زنان) - ١٩۶

 رانعباس منصو - ١٩٧
 عبدهللا صبار - ١٩٨
 زيز ماملی (وکيل و فعال سياسی)ع - ١٩٩
 عسکر شيرين بالغی (فعال سياسی) - ٢٠٠
 علی اشرافی - ٢٠١
 علی اعتدالی - ٢٠٢
لی پيچگاه (نماينده سابق شورای پااليشگاه نفت ع - ٢٠٣

 تهران)
 علی حجت - ٢٠٤
 علی حسينی - ٢٠۵
 ای)علی دماوندی (فعال سياسی و رسانه - ٢٠۶
 علی رضا آذين (زندانی سياسی سابق) - ٢٠٧
 علی رضا رشيدی - ٢٠٨
 علی ستاری (فعال سياسی) - ٢٠٩
 علی شيرازی (فعال سياسی) - ٢١٠
عمر مينايی (ازطرف شورای همبستگی پناهچويان  - ٢١١

 و پناهندگان ايرانی در ترکيه)
 عيسی ابراهيم زاده - ٢١٢
 غالم رضا مرشديان - ٢١٣
 غالم عسگری (فعال کارگری در تبعيد) - ٢١۴
 غالم مرادی (فعال حقوق بشر) - ٢١۵
 فاطمه اقدامی (فعال سياسی) - ٢١۶
 ال حقوق زنان)فاطمه سبحانی (فع - ٢١٧
 فاطمه کريمی (فعال شبکه حقوق بشر در کردستان) - ٢١٨
 فتان جوکار - ٢١٩
 فراست صالحی (فعال سياسی) - ٢٢٠
 فرامرز اميری - ٢٢١
 فرامرز بهار (مدد کار اجتماعی، فرانسه)  - ٢٢٢
 فرح قهرمانی (فعال سياسی و زندانی سياسی سابق) - ٢٢٣
 فرخ (عکاس وفعال کارگری از دانمارک) - ٢٢۴
 زنان)فرزانه اردشيری (فعال حقوق  - ٢٢۵
 (بيولوژيست) فرشين کاظمی نيا - ٢٢٦
 فرهاد کيان (فعال سياسی) - ٢٢٧
 فرهنگ قاسمی (نويسنده و فعال سياسی) - ٢٢٨
 فريبا ثابت (فعال سياسی) - ٢٢٩
 فريبرز رحمانی (کارگر بازنشسته و فعال کارگری) - ٢٣٠
 فريبرز سلطانی - ٢٣١
 فريد پرتوی - ٢٣٢
 فريدا فراز (فعال حقوق زنان) - ٢٣٣
 فريدون فرح اندوز (گوينده) - ٢٣۴
 پورعبدهللافريده  - ٢٣٥
 فريده رضايی (فعال حقوق زنان) - ٢٣۶
 فواد زمانی - ٢٣٧
پناهجو در  - کامبيز فاتحی (محقق محيط زيست  - ٢٣٨

 آلمان)
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 کامبيز گيالنی (شاعر) - ٢٣٩
 کامران عميد (آرشيتکت، نقاش) - ٢۴٠
 کامران هدايت (فعال سياسی) - ٢۴١
 کاوه امين آوه  - ٢۴٢
 کاوه آهنگر - ٢۴٣
 کبرا علوی (فعال عرصه زنان و معلمان) - ٢۴۴
 کتان گوران - ٢۴۵
عقيقی (فعال سياسی و زندانی سياسی دهه کريم  - ٢۴۶

 شصت)
 کژال کريمی (فعال حقوق زنان کردستان) - ٢۴٧
 کويستان امينی - ٢۴٨
 کيانوش پارسا (فعال سياسی) - ٢۴٩
 کيتاش شمس - ٢٥٠
 گالله آقا برايی (فعال سياسی) - ٢۵١
 گالويژ حيدری (فعال سياسی) - ٢۵٢
 گلرخ جهانگيری (ترانه خوان و فعال اجتماعی) - ٢۵٣
 گلرخ قبادی - ٢۵۴
 حقوق زنان) گيتا زين النی (فعال  - ٢۵۵
 Georg - گئورگ. هنشل (فعال پناهندگی آلمان)  - ٢٥٦

Henschel (refugees activist Germany) 
 الدن جمال آريائی - ٢۵٧
 الله آزاد (فعال حقوق زنان) - ٢۵٨
 الله محمدی - ٢۵٩
 لقمان ويسی (فعال سياسی و فعال جنبش معلمان) - ٢۶٠
 مارس) ٨ليال پرنيان (سر دبير نشريه  - ٢۶١
 ليندا نجفيان (خبرنگار) - ٢۶٢
 (نقاش، طراح) مجيد آدين - ٢۶٣
 مجيد تمجيدی - ٢۶۴
مجيد دارابيگی (فعال سياسی و زندانی سياسی دو  - ٢۶۵

 رژيم)
م طاطائی (استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در شمحت - ٢۶۶

 لندن)
 محسن حسام - ٢۶٧
 محسن حسينی - ٢۶٨
 محسن خوشبين (فعال کارگری) - ٢۶٩
 محسن رضوانی (فعال سياسی) - ٢٧٠
 محمد سميع سروری (کارگر انبار) - ٢٧١
 محمد علی قادری - ٢٧٢
(وکيل دادگستری، وکيل سابق نسرين محمد مقيمی  - ٢٧٣

 ستوده)
 محمد منتظری  - ٢٧۴
 محمد نبوی (فعال سياسی) - ٢٧۵
 محمد نظری (پناهجو در آلمان)  - ٢٧۶
 مراد عظيمی (مترجم و فعال کمونيست) - ٢٧٧

مرتضی افشاری (نماينده سابق کارگران چاپخانه  - ٢٧٨
 تهران)

 مرجان افتحاری (فعال سياسی)  - ٢٧٩
 مريم افراسياب پور - ٢٨٠
 زنان)مريم امانی (فعال حقوق  - ٢٨١
 مريم هاتف (شاعر از افغانستان) - ٢٨٢
 مزدک فرامرزی (فعال سياسی) - ٢٨٣
 مسعود نفره کار (نويسنده، محقق) - ٢٨۴
 مسی شرافتی - ٢٨۵
 معصومه پيروتی (فعال سياسی) - ٢٨۶
 مهدی استعدادی شاد (نويسنده، شاعر) - ٢٨٧
 مهدی علی زاده فخرآياد - ٢٨٨
مهر انگيز کار (وکيل دادگستدری، مدافع حقوق بشر  - ٢٨٩

 و فعال حقوق زنان)
فاق مقيمی نياکی (فعال سياسی و زندانی مهر آ - ٢٩٠

 سياسی)
 مهران آراگون (خادم کليسا) - ٢٩١
 مهرداد امين وزيری - ٢٩٢
 مهرداد وهابی (استاد دانشگاه سوربن شمالی پاريس) - ٢٩٣
 مهرنوش مزارعی (نويسنده) - ٢٩۴
های مهری جعفری (وکيل دادگستری و فعال اتحاديه - ٢٩۵

 کارگری در لندن)
 مهری شاهمرادی (کنشگر اجتماعی) - ٢٩۶
 روژان (فعال حقوق زنان)مهسا  - ٢٩٧
 مهناز متين - ٢٩٨
 هين شکرهللا پور (فعال حقوق زنان)م - ٢٩٩
 ميثاق پارسا (جامعه شناس و استاد دانشگاه) - ٣٠٠
 ميهن روستا - ٣٠١
 ناصح حبيبی (فعال مدنی) - ٣٠٢
ناصر چکاوک (مشاور مهاجرين و فعال سياسی از  - ٣٠٣

 افغانستان)
راوی کشتار  –ناصر خ (زندانی سياسی دهه شصت  - ٣٠۴

 )voice of Masscareدرکتاب  ۶٧
 ناصر زراعتی (نويسنده) - ٣٠۵
 ناصر قاضی زاده (نقاش) - ٣٠٦
 ناصر کمانگر - ٣٠٧
 )پژوه تاريخ و ناصر مهاجر (محقق - ٣٠٨
 نبی صميمی - ٣٠٩
 ندا روشن (فعال حقوق زنان) - ٣١٠
 ندا فرخ (فعال حقوق بشر) - ٣١١
 ندا نوآور (فعال حقوق بشر) - ٣١٢
 نرگس منصوری(فعال حقوق بشر از امضا کنندگان - ٣١٣

 بيانيه چهارده نفر برای برکناری خامنه ای)
 نسرين ابراهيم زاده - ٣١٤
 نسرين احمدی (فعال حقوق زنان) - ٣١۵
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 نسرين پرواز - ٣١۶
 نسيم روشنايی - ٣١٧
 نصرت تيمورزاده (فعال سياسی) - ٣١٨
 نقی رياحی لنگرودی (فعال سياسی) - ٣١٩
 نورا بيانی - ٣٢٠
 نويد دانشی - ٣٢١
 نيکی مسروب (زندانی سياسی دهه شصت) - ٣٢٢
 نيکی ميرزايی (شاعر) - ٣٢٣
 نيلوفر رستاک (فعال حقوق زنان) - ٣٢۴
 وجيهه قانع (فعال حقوق زنان) - ٣٢۵

 اجتماعی) –وحيد انصاری (فعال سياسی   - ٣٢٦
 هادی خرسندی  - ٣٢٧
 هوزان خالديان (کاريکاتوريست پناهجو در آلمان) - ٣٢٨
 هومن آذر کاله (هنرمند) - ٣٢٩
 الهه امانی(خبرنگار) - ٣٣٠
 يادگار يدی (مدير هنرکده شکيب مصدق) - ٣٣١
 ياور اعتماد - ٣٣٢
 (فعال سياسی)يوسف اردالن  - ٣٣٣
 يوسف قادری - ٣٣۴
 يونس پاکزاد (فعال سياسی) - ٣٣۵

 

 ريز یتلفن ها و شماره ليميبا ا ديتوان یخود م شنهاداتينظرات و پ هيو ارا نيکمپ نياز ا تيحما یبرا

  : ديدر تماس باش

  

 free.mehran.raoof@gmail.comايميل: 

  تماس یها شماره

  ٠٠۴۴٧٧٨٨٢١٩٩٧١: یجعفر یمهر

  ٠٠۴۴٧٧۵٧۵٩٣٢۵۵: یرحمان ستار

  

 

  

  

رجمه شده است تا توجه مردم جهان به اين انگليسی، آلمانی و فرانسوی تاين پتيشن به زبان های 

موضوع جلب شود. هر جا که مقيم هستيد افراد و نهادهای کارگری و حقوق بشری را تشويق کنيد که اين 

  به اين صفحه در اينترنت رجوع کنيد:  ديگرانخود و افزودن نام  یبرا  پتيشن را امضاء کنند.

http://chng.it/w79mhbn6 


