
 در معلمان و کارگران صنفی و مدنی سیاسی، فعالین از نفر هفتاد و دویست حمایتی بیانیه

 دشت گوهر زندان اعتصابی زندانیان از حمایت

 

 شود رسیدگی فوریت به باید گوهردشت غذای اعتصاب در زندانیان یهمه هایخواسته به

 از توجهی قابل جمع بر گرسنگی یشکنجه تحمیل و غذا اعتصاب از روز چهار و چهل

 از شانانسانی حقوق که هستند کسانی زندانیان این. گذشت گوهردشت سیاسی زندانیان

 آنان اینک، و است شده نقض سیستماتیک طوربه محاکمه و بازجویی تا دستگیری یمرحله

 زندانی، یک عنوان به خود انسانی حقوق ترینبدیهی شدن گذاشته پا زیر به اعتراض در

 .برندمی سر به غذا اعتصاب در که است روز چهار و چهل

 ینامهآئین اجرای عدم طریق از عقیدتی و سیاسی و صنفی زندانیان به غذا اعتصاب تحمیل

 بارز مصداق آنان، انسانی حقوق ترینبدیهی تعمدی گذاشتن پا زیر و هازندان سازمان

 یا و طلبیعدالت و خواهیآزادی دلیلبه که است هاییانسان از جوییانتقام و شکنجه

 .اندشده کشیده بند به شاناعتقادات روی بر ایستادگی

 دلیلبه غذا اعتصاب روز چهار و چهل از پس گوهردشت اسارتگاه سیاسی زندانیان جان

 آنان هایخواست ترینابتدایی به کشور یمجریه و قضائیه یقوه و زندان مسئوالن توجهیبی

 نیست زندانیان حقوق المللیبین استانداردهای رعایت و زندان شرایط بهبود جز چیزی که

 .دارد قرار ناپذیریجبران خطرات معرض در

 تسلیم به صدد در اشامکانات تمام با حکومت نابرابر، مصاف این سوی یک در اگر اما

 حقوق ترینبدیهی کردن پایمال و گوهردشت غذای اعتصاب در سیاسی زندانیان کشاندن

 تاکید با و هستیم هاآن کنار در توان تمام با نیز بیانیه این امضاکنندگان ما است، آنان انسانی

 حقوق استانداردهای و المللیبین هایمیثاق اساس بر آنان هایخواست به فوری رسیدگی بر

 حمایت به را بشری حقوق هایسازمان و المللی بین و داخلی عمومی افکار ها،انسان بنیادی

 در زندانیان جان مسئولیت داریممی اعالم بدینوسیله و خوانیممی فرا زندانیان این از

 آنان هایخواسته به رسیدگی عدم از ناشی اعتراضات عواقب و گوهردشت غذای اعتصاب

 .است کشور اجرایی و قضایی مقامات باالترین یعهده بر

 اسامی؛



 راد احسانی شاپور-5 محمدی پروین -4 ایرائی گلرخ -3صادقی آرش-2ملکی محمد دکتر-۱

 محسن -۱0اکبری حسین -9 زاده ابراهیم بهنام -8 نجاتی علی -7 زاده عظیم جعفر -6
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 جراحی محمد - ۱8رضایی ربابه - ۱7 رضوی داوود -۱6 نیا سمیعی فروغ -۱5حبیبی

 محمد-23باقری علی-22شناس علی امید-2۱بیگی کریم محمد-20اکملی شهناز-۱9

 شیما-28آسیایی بابک -27عدیم داریوش-26صفری عباس-25بخشیعلی بهزاد-24نجفی

 نادری رامین-30موسیوند بهنام-29بابایی

 – 35زاده صالح نجیبه –34 صالحی محمود – 33خواستار هاشم-32پارساجو کبری-31

 39پور بهمن نسرین – 38زاده عظیم افسانه – 37میربهاری حسین – 36 پوره حسن محمد

 عبداله -43هکی فرشید -42شیرزاد علی -4۱فرد مالکی صدیقه – 40مرادی فاطمه –

 زاده صفر هاله -47 زمانی واله - 46 ثقفی علیرضا -45حسینی مسعود -44 خواهوطن

-53تکین نادر-52نژادغالم مصطفی-5۱امیرقلی امیر -50قلیان سپیده-49 جنت میالد-48

 مهدی مهتا-57 شهرابی عباس-56 کاویانی علیرضا-55 شباهتی محمد-54امیری مرضیه

 لیال-62 بیننده الهه-6۱ رفیعی پریسا-60 مقدم شریفی محمد-59 پور جانی پویا-58 زاده

 امیر-67 نیافر آیت-66 کریمی میالد-65 صمدی سمیه-64 ورگرامی صالح-63 زاده حسین

-72 مساوات علی-7۱ فضلی شاهین-70 عابدینی سمانه- -69 شیخی فرهاد-68 خراسانی

 محمد-76استکی شکیبا-75 الهی فرج کاظم-74 اسمعیلی ناصر-73آوریشمس سردار

 شیما ـ8۱ مظفری کاوه ـ80جاودانی علی ـ79 خلیلی آیدین ـ78 سالمت حسام-77 مالجو

 ـ86سپهری آسیه ـ85 ذکری ابراهیم ـ84جوکار سعید ـ83 یزدانی نریمان ـ82 بلخاری

 ـ90 وند آذرم امیرعباس ـ89اسدآبادی رضا ـ88نژاد اسالم امیرحسین ـ87 زاده حسن فرزاد

 پورتقی مرتضی-94محمدی لعل جواد-93گنجی آرش-92رادعاملی شیوا-9۱ توپچی مهدی

 حسین امیر-99 مدیاح شیرین-98ریگی یاسر-97 آذرگشسب حسین-96 یزدی اکبر-95

-۱04عسگری شیدا-۱03سعیدی الهام-۱02 ویسی لقمان-۱0۱ جوشنی بهروز-۱00سعادت

 رضا-۱08مالکی آرمین-۱07 دانارئیس فریبرز ـ۱06رضایی سعید-۱05اسدی مرتضی

 فاطمه ـ۱۱2 رستمی هلیا ـ۱۱۱حسنی شبگیر ـ۱۱0زادهسرحدی فاطمه -۱09مهابادی خندان

 سولماز ـ۱۱6 فیضی فاطمه ـ۱۱5قلعه سطوتی علی ـ۱۱4 مهرافروز حسن ـ۱۱3 نصیرپور

 نوذر امیر ـ۱20 ذاکری میثم ـ۱۱9 خسروناظری امیر ـ۱۱8مهتدی کیوان ـ۱۱7اسکندری

 مینو ـ۱24نجفی علی ـ۱23 هاشمی اولدوز ـ۱22 اخوان علی ـ۱2۱پور نوری

 محمد ـ۱28درمنکی خلیل ـ۱27اوریاد سما ـ۱26حیدرزاده مهرنوش ـ۱25کیخسروی

 ـ۱32تیرانداز علیرضا ـ۱3۱پری شاه حسین ـ۱30طارانی فرجزاده حوریه ـ۱29 قراگوزلو



 پروین ـ۱36سازور مریم ـ۱35 کوارکوهی غالم ـ۱34نصوری کریم ـ۱33تیرانداز نصرهللا

 کیومرث ـ۱40پری شاه بابک ـ۱39بیگی رحمان ـ۱38نوربخش تقی ـ۱37توکلی

 شهرام ـ۱44ترکپور ایرج ـ۱43موسوی هللا قدرت ـ۱42نژاد حسنی فرخ ـ۱4۱سلیمانی

 معصومه ـ۱48دائمی محمدحسین ـ۱47دائمی هانیه ـ۱46دائمی انسیه ـ۱45داوودی

 ایرج ـ۱52 زادی فرح محبوبه ـ۱5۱ نخستین پروین ـ۱50 کامرانی آصفه ـ۱49نعمتی

 احمد ـ۱56 رستمی عدنان ـ۱55 رحمانی جلیل ـ۱54 صادقی فرشید ـ۱53 پور کریمی

 قربانی محسن ـ۱60 شادی صباح ـ۱59 شادی جعفر ـ۱58 شادی هللا سیف ـ۱57 روحانی

 رضا ـ۱65 قربانی حیدر ـ۱64 قربانی حسن ـ۱63 پشابادی اسعد ـ۱62 قربانی احمد ـ۱6۱

 قربانی نبی ـ۱69 سیدی رضا ـ۱68 سیری مرتضی ـ۱67 قربانی محمود ـ۱66 قیاسی

 ـ۱74قربانی محمد ـ۱73صبوری مهرداد ـ۱72 پشابادی امجد ـ7۱ مارابی محسن ـ۱70

 محمد ـ ۱78نژاد ایران محمد ـ۱77 پاژن کیوان ـ۱76 کاکاوند علی ـ۱75احمدی ابراهیم

 ـ۱82مرادی جوانمیر ـ۱8۱ زرخانلی اکرم ـ۱80 لو ملک کسری ـ۱79پور زارع باقر

 گوهرتاج ـ۱86 الهیاری پرویز ـ۱85عزتی فرشاد ـ۱84امیری حشمت ـ۱83خالصی فوزیه

 مصطفی ـ ۱90مرادی یاسمن ـ۱89روشن آرش ـ۱88نظری حق رضا ـ۱87الهیاری

 ـ۱94 علیزادگان عطا ـ۱93 عمرانی پور مهدی هللا روح ـ۱92عباسی علیرضا ـ۱9۱شوکت

 علیرضا ـ۱98سوادكوهی قارن ـ۱97 آریا سحر ـ۱96محمدی مریم ـ۱95عبادی رضا

 ـ203حسینی دانیال ـ202بیانی سحر ـ20۱سلطانی حسام ـ200عباسی بهروز ـ۱99آدینه

 ـ207 سایانی جهانگیر ـ206دهی سه فرامرز ـ205 عارف آدم سهند ـ204كمال بنی نسیم

 آشور محمد ـ2۱0 گودرزی فریدون علیرضا ـ209 آرمات سعید ـ208 زاده كاظم افروز

 ـ2۱5 گردی الهام ـ2۱4 مرادی امین ـ2۱3 شعبانی محمد ـ2۱2 آقاجری راضیه ـ2۱۱

 سعید ـ2۱8 حسنی ابوالفضل ـ2۱7اسماعیلی آرمان ـ2۱6پشتكوهی ابراهیم

 -222 مرتجا حسن محمد ـ22۱ عبدالوند حسین ـ220 حسینی شوكا ـ2۱9پورغالمحسین
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-244 یزدانی حمیدرضا -243 روحانی مهشید -242 نامداری کمال -24۱ جوادی نسرین

 رضا-249 کرد نادر-248 کرد رویا-247 بهمنی فاطمه-246 کرد محمد-245 رایگان شفق

-254 کرد علیرضا -253 خدایی زهره-252 دیناروند پریسا-25۱ کرد روناک-250 کرد

 خرمی نرگس -258 صادقی اسماعیل ـ257 پدرام حمید-256 صالحی غالم-255 کرد میثم



-263 مهر ملکی پگاه-262 عباسیان سامان-26۱ سرلک بهاره-260 سیستانی وحیده-259
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