
  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

ارزه طبقه کارگر و جنبش رهايی زن و ساير جنبش های پيشرو در جريان چپ جنبش دانشجويی، در پيوند با مب
نه به جنگ، دانشگاه پادگان «جامعه، با برافراشتن پرچم مطالبات راديکال، ندای آزادی و برابری و فرياد 

،راديکاليزه شدن اين جنبش، بشارت رسالتی است که نظام سرمايه داری اسالمی ايران را به وحشت انداخته »نيست
وحشت از پيوند و رشد جنبش های پيشرو و آزادی خواهانه سراپای حکومت اسالمی را در نورديده  و اکنون . تاس

چکمه پوشان نيروی انتظامی، امنيتی، بسيجی، سپاهی و لباس شخصی را به دانشگاه ها و خيابان ها فرستاده است 
 سياليست و برابری طلب جنبش دانشجويی را بهتا هرگونه ندای آزادی خواهی را در نطفه خفه کنند و پيشروان سو

  . بکشانند هازندان درون
  

 و ها ، مامورين سرکوبگرنظام با يورش گسترده بردانشگاه)روز دانشجو( آذر ١۶طی چند روز اخير و در آستانه 
 . منازل دانشجويان، ده ها تن از فعالين چپ و آزادی خواه جنبش دانشجويی  را دستگير کرده اند

  
مهدی گرايلو، نادر احسنی، انوشه آزادبر، کيوان اميری الياسی، بهروز کريمی زاده، ايلناز : چون النی همفعا

جمشيدی، عابد توانچه، فرشيد فرهادی آهنگران، نسيم سلطان بيگی، اوختای حسينی، مهسا محبی، بهرنگ زندی 
 امنيتی حکومت دستگير، و در زندان زير دانشجويی توسط نيروی انتظامی وچپ ديگر از فعالين چندين چهره ... و

حکومت اسالمی ايران، برای سرکوب اعتراضات دانشجويان مبارز و عدالت خواه، حکومت . شکنجه قرار گرفته اند
  .نظامی اعالم نشده ای را در دانشگاه ها و اطراف اين مراکز علمی برقرار کرده است

  
درون در .  گسترده حکومت را بدون پاسخ نگذاشته استاما جنبش دانشجويی، يورش وحشيانه و موج سرکوب

.  از دانشگاه های سراسر ايران، عليه اين يورش سرکوبگرانه حکومت، تجمع اعتراضی برپا شده استیتعداد
، به ويژه بر آزادی همه خويش 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 ن حوادث اخيرگافعالين دستگير شد
  .اتحاد و همبستگی و پيوند خود با جنبش کارگران و زنان و مردم مبارز تاکيد کردند

  
 اسالمی در ايران، کشكمش اتمی و تهديدات آمريکا را مستمسکی برای تعرض سبعانه و ارتجاعی جمهوریحکومت 

فعاالن ملل تحت ستم و حرکت های اعتراضی قرار داده و جامعه ايران را برای  رکوب کارگران، دانشجويان، زنان وس
ندای آزادی خواهانه دانشجويان مبارز با سرکوب وحشيانه . مردم آزادی خواه به يک جهنم سوزانی تبديل کرده است

ان ايران نه تنها از حق تشکل مستقل و اعتصابات  و کارگر. پليس مواجه شده و فعالين آن به زندان کشيده اند
ده ها . اجتماعات اعتراضی محروم هستند، بلکه حتی دستمزد ناچيز آن ها با تاخير چند ماهه نيز پرداخت نمی شود

آپارتايد جنسی، جمعيت ميليونی زنان ايران را از هر گونه . 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
جبارا به کارهای سخت و مضر روی هزار کودک کار به دليل فقر و نداری والدين شان از تحصيل محروم مانده و ا

 ...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 
ل شايسته سياسی و اجتماعی خود را در مقابل اين همه وحشی گری های حکومت بی تفاوت نبوده و عکس العم

  .اسالمی نشان داده است
 

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

ما سازمان ها و احزاب آزادی خواه، چپ، انسان دوست و کمونيست، نهادها و کانون های دمکراتيک و همچنين 
منفرد سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايرانی در خارج از کشور، بر اين باوريم که نظام فاشيستی حاکم در ايران فعالين 



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 ماعی و مردتنها با سرنگونی آگاهانه اين نظم توسط جنبش های اجتم

  .خواسته ها جامعه عمل خواهد پوشيد
  

زندانی کردن فعالين برابری طلب، آزادی خواه و سوسياليست جنبش دانشجويی، تنها بخشی از يورش افسارگسيخته 
م آزادی خواه و تحت ستم حکومت اسالمی در به اسارت کشيدن و زيرپا گذاشتن حقوق اوليه کارگران، زنان و مرد

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، 

واه ايران را بار ديگر به گوش جهانيان برسانيم؛ و نهادهای بين المللی مطالبات کارگران، زنان و مردم آزادی خ
مدافع حقوق کارگری، سازمان های مترقی و انسان دوست، سازمان ها و احزاب چپ، کانون های نويسندگان و 

رانسانی را فرا بخوانيم که سياست غي... 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  دستگير شدهفعالين 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

  ؛تحصيل کليه دانشجويانی که تاکنون اخراج و محروم از تحصيل شده اند
 ؛ ... ونويسندگانبرسميت شناختن آزادی بيان و تشکل مستقل برای کارگران، دانشجويان، زنان،  -٥
و فعالين جنبش ... آزادی بدون قيد و شرط محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و  -٦

 . و همه زندانيان سياسیرهايی زن
***  

   و افراد، رسانه هاها نهادزاب، کانون ها وح 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-
  

  : ليست دوم
  نيست های عراق اتحاد کمو-
   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   -
  
     

  داردادامه ... 
  
  
  :کانون ها و نهادهای دمکراتيک* 
   استکهلم- کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد - ١



   شورای هماهنگی ايرانيان هامبورک- ٢
   هامبورک- کميته همبستگی با کارگران ايران - ٣
  )آلمان/ مونستر (کانون سياسی پناهندگان  -٣
  )يان سياسیدفاع و پشتيبانی از زندان( مارس ١٨کميته بين المللی  -٤
   سوئد - آسيل کميته گروه ايران -٥
  )سوئد(انجمن ايرانيان مقيم امئو  -٦
   آلمان- انجمن بيداری ايرانيان هانوور-٧
   انگلستان- انجمن دفاع از زندانيان سياسی در ايران -٨
   استکهلم- انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی -٩
  شورانجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از ک -١٠
   گوتنبرگ-) راديو همراه(  انجمن فرهنگی ايران همراه-١١
   گوتنبرگ- انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری -١٢
   اجتماعی دارکوب ، مالمو- 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 ( هانوفر - 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
   کانون دانشجويان ايرانی در هلند-٢٥
   انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج کشور-٢٦
   استکهلم- »نه جمهوری اسالمی، نه به جنگ«کميته  -٢٧
  بکه زنان ش-٢٨
   گوتنبرگ -گروه فرهنگ وهنر ايده  -٢٩
  دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر ايران  -٣٠
  

  :ليست دوم
   گروهی از دانشجويان چپ دانشگاه کويين ماری لندن -٣١

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

  
  

  ادامه دارد... 
  
  
  :رسانه ها* 
   http://www.avayezan.com  سوئد و نروژ -هييت سر دبيری نشريه آوای زن  -١
     نشريه تريبون زن -٢



   http://www.cpiran.org  راديو صدای حزب کمونيست ايران -٣
 )آلمان( هانوور -بخش فارسی راديو فلورا  -راديو آوا  -٤
   راديو همبستگی-٥
    /http://www.radiobarabari.netراديو برابری  -٦
  /http://www.radiopishgam.com راديو پيشگام -٧
   http://www.radiosepehr.se )سوئد( برگ گوتن-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
  هيئت تحريريه سالم دمکرات -١٥
  ) استراليا-سيدنی (ی نو راديو صدا -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  گ وبال -٢٠
  /http://mbulletin.blogfa.com ه فعالين مازندرانمخبر نا -٢١
  www.lajvar.seسايت الج ور  -٢٢
  /http://www.pwoiran.comسايت زنان مترقی  -٢٣
     ٢٠pars.htm٪http://www.pwoiran.com/radioراديو پارس  -٢٤
   /http://radioshora.orgراديو صدای دموکراسی شورايی   -٢٥

  
  :ليست دوم

  ) کردیبه زبانراديو صدای زنان (  راديو ده نگی ژنان -٢٦
    www.sedaeazadi.se   سايت صدای آزادی-٢٧
   http://payamhiwa.blogfa.com   سايت اينترنتی پيام-٢٨
  http://www.iran-tribune.com   سايت ايران تريبون-٢٩
        /http://payamhiwa.blogfa.com پيام وبالگ -٣٠
  /http://assadbeygi.blogfa.comادی وبالک تا آز -٣١
        /http://edame.blogfa.comوبالگ اعدامی  -٣٢
   کميته حمايت از زنان کرد-٣٣
    جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران-٣٤
ست هه"سايت  -٣٥    www.helwist.com" و
  
  

  ادامه دارد... 
  
  
  :افراد* 
 - 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  -١٦داوود نوائيان  -١٥ احمد نوين -١٤ز بيات  شهنا-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  -٣٣ داريوش ارجمندی -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 

 -٥٩ ستار لقايی -٥٨طوبی مولودی  -٥٧ا عرفانی زهر -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  -٧١ی  عمر محمود-٧٠سعيد افشار 

تقی  -٨٠کيهان صفائی  -٧٩حشمت محسنی  -٧٨ مريم اسکويی -٧٧ زور چنگ پيروز -٧٦ ويدا هوشيار -٧٥
رشيد امين زاده  -٨٥ ياور اعتماد  -٨٤ شکوه ابراهيم زاده -٨٣ ابراهيم آبخون -٨٢ حسين نقی پور -٨١روزبه 

 -٩٢رامين احمدی  -٩١بيژن مهر  -٩٠شهاب برهان  -٨٩منصور رزاقی   -٨٨  حسن حسام -٨٧مينا پويا  -٨٦
 صالح کريمی -٩٧ عرفان مروت جو -٩٦ محمد حسيبی -٩٥  سروژ قازاريان-٩٤آکو انوری  -٩٣رضا چيت ساز 

 فواد -١٠٣پاالسچی ير  هژ-١٠٢ بينا دارب زند -١٠١  موحدیهسا م-١٠٠ ناصر نجفی -٩٩ ناصح سعيدی -٩٨
سعيد   -١٠٨ نقی رياحی لنگرودی -١٠٧  الناز ناطقی-١٠٦ نويد مومن زاده -١٠٥  امير يعقوب علی-١٠٤شمس 
 کريم آسايش -١١٣صديقه محمدی   -١١٢  حسين بابايی-١١١ پروين شکوهی -١١٠ روزبه فقيهی -١٠٩اوحدی 
 - ١١٩محسن توفيقيان  -١١٨ مانوئل -١١٧ياض علی ف -١١٦ الله حسين پور -١١٥   اکتايی داراب زند-١١٤

 -١٢٤محمد محمدی  -١٢٣ محسن کيا -١٢٢ کريم خوش عقيده -١٢١ رضا سپيدرودی -١٢٠پرويز جواهری 
 -١٣٠ حسين قاضی -١٢٩ حسين سعدی -١٢٨عثمان محمدی  -١٢٧ محمد تجلی جو -١٢٦علی احمدی  -١٢٥

 حميد -١٣٥علی غفوری  -١٣٤ صفر کاوه شيخانی -١٣٣حميد پورقاسمی  -١٣٢حسن باقر  -١٣١ بيژن رستگار
 طيبه رياحی لنگرودی -١٣٩کمال ملک محمدی  -١٣٨حميال نيسکيلی  -١٣٧حميد رياحی  -١٣٦موسوی اصل 

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

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

  : 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 
 عليرضا -٢٠٥ ميترا رسولی -٢٠٤  آرش نيک نژاد -٢٠٣ رشيد امين زاده -٢٠٢ کمال اورامی -٢٠١محمدی 
حسين  -٢١٠  علی صمد-٢٠٩هين وطن دوست  ش-٢٠٨ صالح ايراندوست -٢٠٧  فاطمه کوشا-٢٠٦رنجبر 
 - ٢١٥ مهسا طاهران -٢١٤ اردشير نصراهللا بيگی -٢١٣ کامران پيامانی -٢١٢ ابراهيم آبخون -٢١١ بهادری

 شادمان علی احمد -٢١٩ فرزاد فخرالعلمائی -٢١٨ بهزاد فخرالعلمائی  -٢١٧ فاطمه کوشا -٢١٦ عليرضا رنجبر
 - ٢٢٥  فرزاد محمدی-٢٢٤ سهيال محمدی -٢٢٣ پوسا محمدی -٢٢٢  فرود سياوش پور-٢٢١ علی شريفی -٢٢٠

 -٢٢٩کريم منيری  -٢٢٨فرهنگ قاسمی   -٢٢٧ تيام منصوری -٢٢٦ فريدون منصوری -٢٢٦ آذر درخشان
 امير -٢٣٤  علی صمد-٢٣٣ حسين عارفی -٢٣٢ رامين جوان -٢٣١ فرود سياوش پور -٢٣٠منوچهر اسد بيگی 

پروين رياحی  -٢٣٨ پروانه سلطانی -٢٣٧ بهروز اميدی الهيجانی -٢٣٦، ستار فاتحی -٢٣٥ياشار جوانبخت 
  زهره-٢٤٤ رضا مرزبان -٢٤٣  حميد عطايی-٢٤٢ جواد اسکويی -٢٤١ نادر ساده  -٢٤٠تراب ثالث  -٢٣٩

 سيما رياحی لنگرودی -٢٤٨ سياوش مير زاده -١٤٧سودابه اردوان  -٢٤٦سعيد اوحدی  -٢٤٥رياحی لنگرودی 
محمد علی اوحدی  -٢٥٣ کاوه محمدی  -٢٥٢ فريدا سهرابيان -٢٥١  فرهاد سيد لو-٢٥٠علی رئيس دانا  -٢٤٩
 نيکی ميرزايی -٢٥٨شاهی نرگس کرمان -٢٥٧محمد هادی امينيان  -٢٥٦) بهرنگ(محمود معمار نژاد  -٢٥٤
 محمد -٢٦٣ هوشنگ ديناروند دانيال -٢٦٢،  امير کاله قوچی-٢٦١  سهراب مختاری-٢٦٠   وريا بامداد-٢٥٩
  ...زهره رياحی لنگرودی -٢٦٧ بيژن سعيد پور  -٢٦٦ احمد بخرد طبع -٢٦٥ خليل غزلی -٢٦٤، نبوی

    
   

   ادامه دارد ... 
 



  
  :رونوشت به

  های مدافع حقوق بشر نال، عفو بين الملل و ساير نهادها و سازمانامنستی انترناسو -
  هاى آزاد کارگری و ساير نهادهای بين المللی کارگرى کنفدراسيون اتحاديه -
  های چپ و سوسياليستاحزاب و سازمان -
   رسانه های جمعی ديگرهای انترنتی و  سايت، راديو، تلويزيون-
-...   
  

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

   ٠٠٤٦ - ٧٣٦٧٧٨٨١٥و  ٧٠٧٤٧٤٣٣٦ -٠٠٤٦ :تلفن های تماس


