
   

 

 

 

 بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و  انجمن قلم ایران "در تبعید" 

 نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

 

 

جهان  یخواه ، مردم آزادعزیز هموطنان  

نویسندگان و شاعران   از دیگر تعدادی ، های گسترده ترور و اعدام ،دستگیری ،سانسور  ،موج خفقان ۀدرادام ایران جمهوری اسالمی 
رضا خندان   ۱۳۹۹روز شنبه پنجم مهرماه جمهوری اسالمی را طی ماه های اخیر دستگیر و زندانی کرده است.    و روزنامه نگاران

)مهابادی( و بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیات دبیران این کانون را  به  
 این دلیل به اسارت گرفته است که از آزادی اندیشه و بیان بدون حصر و استثا دفاع می کردند. 

شامل  که  است  ی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبان این سه نویسنده  های بی پایه و اساس اتهام 
ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر  کانون و صدور بیانیه داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه  "انتشار نشریه 

به  نیزارانی دیگر نویسندگان، شاعران و روزنامه نگ طی هفته ها ی گذشته   است.  پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو" عنوان شده 
قلی  شبنم آشوری، ائلواراسماعیلی،  آرمان: آرش گنجی، گیتی پورفاضل، زندانی شده اند و یا خوانده  ا فر  ی جمهوری اسالمیبیدادگاه ها

این عزیزان هستند.از جمله  خسرو صادقی بروجنی و….اندیشه صدری، مینا راد،  وند، ندا پیرخضرائیان، آرش جوهری،   
 

 مردم آزادیخواه جهان

جمهوری اسالمی ایران که بنیانگذارش  روح هللا خمینی با فرمان "بشکنید این قلم ها را "، ونیز  فتوای  قتل سلمان ُرشدی  سرشت آزادی  
ستیزی وسانسورگرانه اش را درسال های اولیۀ به قدرت رسیدن اش نشان داد، طی بیش ازچهاردهه ا  عمال حاکمیتی جنای تکارانه  
وناقض موازین حقوق بشر، ده ها نویسنده، شاعر و روزنامه نگار را به قتل رسانده و صدها تن از این  عزیزان را مورد ضرب  

 وشتم، توهین و تحقیر، محرومیت های اجتماعی، تبعید، زندان و شکنجه  قرار داده است.  
 
حاکمان جمهوری  و دیگر  ررهب  ورا محکوم می کنیم   این رژیم  خالف موازین حقوق بشر   هایاقدام  "بیانیه"، امضاء کنندگان این ام

. می دانیم  ی قضائیه و وزارت اطالعات را مسئول حفظ جان و سالمت نویسندگان دربند اسالمی، قوه   
از نهاد ها حقوق   ، سراسر جهان،  وتشکل های اهل قلم در  نویسندگاناز از شما مردم آزادیخواه جهان، ما امضاء کنندگان این "بیانیه"

نسانی  د اضحکم های ناعادالنه و  و صدورصدای اعتراض خود را علیه ستمگری های جمهوری اسالمی در خواست می کنیم بشری 



به گوش  جهانیان برسان ی د واجازه ندهی د رژیمی که اشتهای سیری ناپذیرش به بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام را پایانی نیست، به  
 کردار ضد بشری ادامه دهد. 

بیائید برباور خود  دردفاع از این نویسندگان، یعنی برباورخود در دفاع از آزادی اندیشه  وبیان وقلم،  وحرمت وکرامت  انسانی پای  
 بفشاریم وبر پیمان خود با نویسندگان زندانی استوارترشویم . 

آزادی همۀ زندانیان سیاسی و   لغو سریع احکام صادر شده در رابطه با نویسندگان دربند و  ما، امضاء کنندگان این " بیانیه" خواستار
   عاالن جنبش های صنفی و مدنی هستیم.فدگراندیشان و عقیدتی، 

   

 

 هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران"درتبعید" 

) شاعر و    دوستی ) شاعر(، علی اصغرفرداد منوچهر احسان حقیقی نژاد) شاعر(، (، تئاترگارگردان نویسنده و حسین افصحی ) 

(، مسعود نقره کار) نویسنده و پژوهشگر( مترجم  

"  انجمن قلم ایران "در تبعید هیئت دبیران    

( و نویسنده) شاعر  ، سیاوش میرزاده تر و شاعر(تئازیبا کرباسی) شاعر(، علی کامرانی ) بازیگر   
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علی آشوری )  عسگرآهنین )شاعر(، شهال آقاپور) شاعر، نقاش و مجسمه ساز(،   هومن آذرکاله )بازیگر(،آزرم ) شاعر(، نعمت 

ابراهیم آوخ )   کتایون آذرلی )شاعر و نقاش(،) شاعر و منتقد(، شبنم آذر  مجید آدین )نقاش و طراح (، نویسنده(، آبتین آیینه ) شاعر(،

مونا آفاری) کنشگر حقوق  زاده آزاد) نویسنده(، آ ایرج آبشار) کوشنده سیاسی(،  افسانه آزاد ) کنشگر حقوق زنان(،  کنشگر سیاسی(،

فرشید آریان    دلجو آبادی) کنشگر حقوق بشر(،آرمان ) کنشگر جنبش زنان(،  فریدهغالم آل بویه ) نویسنده و کارگردان تئاتر(،  ر(،بش

،عباس آزادیان ) کنشگر اجتماعی ،) کنشگر سیاسی(  ، جمشید آزاد) کنشگرسیاسی چپ(خسرو آهنگر،  و شاعر( )بازیگر  
) نویسنده    سوسن آزادینده آزاد ) کنشگر جنبش زنان(، آ ) کنشگر سیاسی(،  مجید آژنگ سیاسی(، محمد آزادگر) کنشگر روانپزشک(، 

 و خواننده( 

….. 

 الف: 

نسرین  جالل ایجادی ) پژوهشگر و نویسنده(،  ، (نویسنده  و  مهدی استعدادی شاد) پژوهشگر(، و نویسنده  تورج اتابکی ) پژوهشگر 

افشار) شاعر و روزنامه نگار(،   هنگامهبیژن اسدی پور) نویسنده  و طنزپرداز(، رضا اغنمی ) نویسنده(، ) روزنامه نگار(، بصیری

پروین اردالن ) روزنامه  ) کنشگر حقوق زنان(،  عترت الهی (، ی ) کنشگر حقوق بشرایرج اشراقصدرالدین الهی ) روزنامه نگار(،  

) نویسنده و  نیره انصاری مهران امیر احمدی )نویسنده و تاریخ نگار(، ) پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر(، الهه امانی نگار(، 

نسرین الماسی)  ) کنشگر سیاسی، نویسنده(، هدی اصالنیابوالفضل اردوخانی) نویسنده(، م(، سودابه اشرفی ) نویسندهحقوقدان(، 

نیا پری سیما اشرفی  روزنامه نگار(،نویسنده و  مازیار ایزدپناه ) موزیسین و   ) نویسنده و کنشگر سیاسی(،محمد اقتداری) شاعر(،  

کنشگر  نسرین ابراهیمی) ) شاعر و روزنامه نگار(، هادی ابراهیمی رودبارکی ،) فعال حقوق زنان( فرزانه اردشیری  ،  خواننده(

محمود ابراهیم زاده ) تحلیگر ورزشی و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران(،  م اسکوئی ) کنشگر سیاسی(، مری جنبش زنان و کارگری(، 

فریده اقتداری ) کنشگر  ) کنشگر کارگری(،  رضا اکبریاصغر ایزدی )کنشگر سیاسی چپ(،  رضا اکرمی ) کنشگر سیاسی(،

سهیال ابطحی )  اسدی) پژوهشگر اقتصادی(، جمشید فاروق امیری )شاعر و ترانه سرا(،  (، اسدیان ) شاعر و منتقد فریارسیاسی(،  

  )شیوا(  شجاع الدین اعتمادی  ، یانگذار کمیته بین المللی علیه اعدام(مینا احدی ) بن  (،) روزنامه نگار  حسن اعتمادی ،کنشگر اجتماعی(



) کنشگر سیاسی  باقر ابراهیم زاده ،رضا اکوانیان ) شاعر و فعال حقوق بشر(علی اعتدالی )کنشگر سیاسی(،  ، (نویسنده و شاعر)

،  کارگردان و خواننده( هانی) ا، ارشک فریسنا احمدی ) شاعر و کنشگر سیاسی( الیا امیری)نویسنده و کنشگر اجتماعی(، چپ(، 

ارش امجدی ) کنشگر سیاسی(، پریسا   ، احمد اژدر) شاعر(، ر سیاسی(کنشگ، ناهید امیری) داریوش ارجمندی )کنشگر سیاسی(

کنشگر سیاسی(، احمد  مهرداد امیری)   رویا بخشی ) گرافیست(،  ایرج ادیب زاده ) روزنامه نگار(،امجدی) کنشگر سیاسی(، 

  حمید ابراهیمی )کنشگر اجتماعی(،زری احمد) کنشگر سیاسی(،  ، علی اشرافی) منتقد و کنشگر سیاسی(، احمدیان) کنشگر سیاسی(

شهرزاد امجدی) کنشگر    بهمن اسدی) کنشگر سیاسی(، اژدر اژدر )شاعر و حقوقدان((، گرونبرگ )سیاستمدار-نرگس اسکندری 

مانوئل اسماعیلیان)  سیاسی(،   ارژنگ بامشاد) کنشگر، کنشگر فرهنگی (مهدی ایرانی) ، توران آبادان) کنشگر سیاسی(  ،سیاسی(

جنبش  الوندی) کنشگر  ، مینوش احمدی) کنشگر حقوق اقلیت های جنسی(، مهرنوعاطفه اقبال) کنشگر سیاسی( کنشگر سیاسی(،

، اقبال اقبالی) کنشگر  ( عکاس، مستند ساز شهرزاد ارشدی) اسدی ) کنشگر سیاسی(،   بهروز ، مهران الهی )گرافیست(،زنان(

م. روانشید( )شاعر و نویسنده(، مسعود امینی ) (و حقوق بشر   جنبش زنان، لیال اصالنی) کنشگر سیاسی(  

…. 
 
 ب: 
 

یی  محسن بنا، عبدالقادر بلوچ ) نویسنده و شاعر(به نژاد) بازیگر و کارگردان(،  بهروز  نیلوفربیضائی )نمایشنامه نویس و کارگردان(،

،  (مسعود بنهوری ) نویسندهضی( ) خواننده(، ) مرت   مرتضی برجستهطراح و مربی رقص(، آرام بیات )  ) نویسنده و پژوهشگر(،

رضا بی شتاب )شاعر و داستان نویس(، کاووس بهزادی)  ) کنشگر سیاسی(،   نسرین بلوچارگردان و تهیه کننده(، کبهرام بهرامی ) 

رضا خان بهادر) شاعر و  ) شاعر و نویسنده(، خسرو باقرپور ،  شاعر(کیومرث باغبانی )  مهران براتی) کنشگر سیاسی(، مترجم(، 

کوشنده فرهنگی و  ، ارژنگ برهان) ، وحید بدیعی ) روزنامه نگار(زلما بهادر) شاعر(ژن باران ) شاعر و منتقد(، بی ، منتقد ادبی(

تر(  تئا، شریفه بنی هاشمی )نویسنده و بازیگرسیاسی(کنشگررضا باقری ) شاعر و  نوری) کنشگر سیاسی(،احمد بناساز سیاسی( ، 

، جهانگیر برجیان)  ، فریده برازنده ) کنشگر سیاسی و فرهنگی((، زهرا باقری شاد) شاعر(شاعر و مترجم )  خالد بایزیدی)دلیر( 

)  فرامرز بهارخسرو بیت الهی) کنشگر سیاسی(، ، ، نسرین بدیعی ) کنشگرحقوق زنان(ران) مترجم(، گالره برادکنشگر سیاسی(

فهیمه ایلغمی )  کنشگر اجتماعی(،  سیاوش بابائی)، ، تیمور بزرگی ) ویراستار() کنشگر سیاسی(، محمد بهبودی کنشگر سیاسی(

داریوش    (،) کنشگر سیاسیربیگلریمی ا خطاط(،، علی بزرگمهر) نقاش و دی) نویسنده و کنشگر سیاسی(یدهللا بَلَ کنشگر سیاسی(، 

گشتاسب باوند )  ، ، بهروز بهاریان) نقاش(سیفی بهپوری ) بازیگر تئاتر() کنشگر سیاسی(، محمود بدری، برادری) نویسنده و منتقد(

، نورا بیانی )کنشگر حقوق  پرویز احمدی نژاد) پژوهشگر تئاتر(، بهرام الهی نسب )بازیگرتئاتر و کارگردان((، کنشگر سیاسی

کنشگر  ، هما بدیهیان) سیما بهاری) کنشگر مدنی(مهشید بجورمن شریفیان) شاعر و نویسنده(،   بذله )کنشگر کارگری(،، سام زنان(

 مدنی(

….. 

 پ: 

منصور پویان ) نویسنده و  (، و شاعر  فرامرز پورنوروز) نویسنده، ) شاعر و مترجم(ناصر پیمان   ، ) نویسنده(شهرنوش پارسی پور  
    فریده پورعبدهللا ، عالمرضا پرتوی ) نویسنده(،  ) کنشگر حقوق بشر( بدهللا ع، سعید پورشاعر و کنشگر سیاسی(منتقد(، حسن پویا) 

هشت  لیال پرنیان) سردبیرنشریه کنشگر سیاسی(، بهروز پیله ور) ، ، فلوریا پزشکی) کنشگر حقوق بشر() کنشگر حقوق بشر(
پالسچی) کنشگر   هژیر )کنشگر سیاسی(،  داود پارسیانفؤاد پاشایی) کنشگر سیاسی(،  ،حقوق زنان(، مهشید پگاهی ) کنشگرمارس(

   رویا پازوکی ) نقاش( نویسنده و مترجم(،  اکرم پدرام نیا) ، )خبرنگار( امید پیوندی سیاسی(، 
…… 
 ت، ث: 

  منوچهر تقوی )پژوهشگر(، ، ، مریم تهرانی) کنشگر حقوق بشر(محمد ترابی) کنشگر سیاسی() نویسنده(، لقمان تدین نژاد
   ی( فریبا ثابت ) کنشگر سیاسپروین ثقفی) کنشگر جنبش زنان(، ثانی) کنشگر مدنی(،  اشرف ) کنشگر حقوق بشر(،   کنورتبریزیرشر
…. 

 ج، چ: 

محمد  و نمایشنامه نویس(،  ، کارگردان، ترانه سرا) شاعرایرج جنتی عطائی رامین جهانبگلو ) استاد فلسفه، نویسنده و پژوهشگر(، 
ندا جاللی )   ) کنشگر جنبش زنان(، گلرخ جهانگیری  فمینیست(، )کنشگر سیاسی و   میهن جزنیشاعر و بازیگر(،  -جاللی ) م. سحر 

محمد جودکی) کنشگر  ، ، زهره جواهریان ) کنشگر حقوق زنان(ژیار جهانفرد) شاعر و نویسنده کرد(  خواننده، کنشگر اجتماعی(،
بیژن   جهانبحش) کنشگر سیاسی چپ(،سیامک    ، بیژن جاللی ) کنشگر سیاسی(،بازیگر تئاتر و سینما(حمید رضا جاودان) سیاسی(،  



یوسف جوان جاویدان) نویسنده(،  عباس جعفری ) کنشگر کارگری(، هما جوادی ) کنشگر سیاسی(، ، جرجانی )کنشگر سیاسی(
نشر سرای  -سعید چوبک ) ناشرحسن جعفری) کنشگرسیاسی(،    مجید جوادی) موزیسین(، ) شاعرو خبرنگار(،  طاهرجام برسنگ

 منصور جمالی ) کنشگر فرهنگی(،، یاشار جاوید) کنشگر سیاسی( ،بامداد(
 بازیگرتئاتر(مسعود چم آسمانی)رضا چیت ساز) کنشگر سیاسی(،  
   

…. 
 
 : ح
 
بهروز حشمت ) نقاش و مجسمه ساز(،  ) نویسنده(،   (، محسن حسامو شاعر ) نویسنده  (، رویا حکاکیان) نویسنده وشاعر حسن حسام  

، فریدون حسینی) کنشگر  علیرضا حیدری) کنشگر سیاسی( اسد رخساریان ) شاعر و نویسنده(، ) کنشگر سیاسی(، حمید غضنفری

) کنشگر   بابک حاتمیان، ) کنشگر حقوق بشر(   ، پروانه بکاهگرافیست( میثم حسینی ) ) کنشگر حقوق زنان(، ثریا حقیقی، سیاسی(

محمد باقر حق شناس )  ، مسعود رهنما) بازیگر تئاتر و سینما(مهتا حدادی ) کنشگر سیاسی(، ، ، منیژه حبشی ) حقوقدان(حقوق بشر(

کمال حسینی )بازیگر و  حیدری) فیلمساز(،   محید کنشگر سیاسی(، حسن صفری) ، موزیسین(مهرنوش حسنلو)  ، کنشگر سیاسی(

)  ، محمد رضا حاج رستمبگلوبردیا حدادی) نویسنده(کمال حقیقی ) کنشگر کارگری(، ، کنشگر سیاسی(، علی حجت)کارگردان(

 شاعر( 

….. 

 خ: 

بیژن خلیلی )  حقوق بشر(،   شگر و کنشگرزهرۀ خیام ) پژوههادی خرسندی،   ،، نسیم خاکسار) نویسنده(اسماعیل خوئی ) شاعر( 
، حسن خیاط باشی)  ، سبا خوئی) روزنامه نگار(نشر مهری( - ناشر ر وشاع )  ، هادی خوجینیان(شرکت کتاب - روزنامه نگار و ناشر

رضا   ،مجید خرمی) شاعر و نقاش (مراد خورشیدی) کنشگر سیاسی(،  ،نویسنده ( وی )شاعر  ، احمد خلفان بازیگر و روزنامه نگار(
 سودابه خلیلی) کنشگر حقوق بشر(  ) نقاش وگرافیست(،بزرگ خضرائیاسفندیار خلف ) کنشگر سیاسی(، ، خباز) کنشگر سیاسی(

…. 

 د: 

جمشید درویشیان )  ) بازیگر تئاتر(، حسین دریانی) نویسنده و فعال حقوق بشر(،    میترا درویشیانپرویز دستمالچی ) نویسنده(،  

عبدالستار دوشوکی) کنشگر   ،ور) نویسنده و کنشگر سیاسی( ، مهرداد درویش پ کوشنده سیاسی، نویسنده( )  دروازه غاری علی نقاش(، 

مجید  وس دهکردی ) کنشگر حقوق بشر(، سیر،  ) کنشگرحقوق زنان(   ، جمیله داودیهوشنگ دیناروند) کنشگر سیاسی( سیاسی(،

سحر  فریبا داودی مهاجر) روزنامه نگار(،  مینا دشتی) کنشگر سیاسی(،  اسی(، کنشگر سی مجید دلیریان )  ) کنشگر سیاسی(، دهبان

(،  سیاسیالدن داور) کنشگر   رقیه دانشگری )کنشگرسیاسی(، ی ) تحلیلگر سیاسی چپ(، مجید دارابیگ ،دارابی) کنشگر حقوق بشر(

خلیل    ،سیاسی( رسانه ای و ، علی دماوندی) شاعر و کنشگرحقوق بشر(  فرهاد داودی) کنشگر کنشگر سیاسی(،  ر) وفرامرز دانش

سوسن دیهیم ) خواننده( ، دشتی) کنشگر سیاسی(  

…… 

 ذ: 

   روزنامه نگار(، مهدی ذوالفقاری )  اکبر ذوالقرنین ) شاعر( 

….. 

 ر: 

قاضی  روژان ) خواننده ُکرد(، ور) نویسنده(، منیرو روانی پ ، و بازیگر تآتر، نمایشنامه نویس( کارگردانناصر رحمانی نژاد )  
) شاعر و خوشنویس(، سعید رهنما)    حمید رضا رحیمیپژوهشگر(، بهرام رحمانی ) نویسنده و ،  و کارگردان(ربیحاوی ) نویسنده 

تقی  حسن رجب نژاد ) نویسنده(، ، شیرین رضویان )شاعر(،  نمایشنامه نویس و بازیگر( منوچهر رادین )نویسنده و پژوهشگر(، 
ابراهیم رستمی  شاهرخ رئیسی) نویسنده(، نویسنده(،  بازیگرو علی رستانی ) ریموند رخشانی )پژوهشگر(، ) کنشگر سیاسی(،  روزبه 

  حسین ، سیاسی(  )فعال رضایی سیامک  پروین ریاحی )مترجم(،  علی رادبوی ) نویسنده(،حبیب ریاحی )مترجم(، ) کنشگر سیاسی(،  
  رضا محمد  نگار(،  روزنامه )  رافت  احمد ،سیاسی( کنشگر )دانا  رئیس  رضا ،سیاسی( کنشگر )  ریاحی سیما  ساز(، مجسمه )  رزاقی



  )  رضائی ایرج  ، ، زنان( حقوق کنشگر  رستمی) مهناز ،زنان(  حقوق  کنشگر )  رستمی  گالویژ ،(حقوقدان  سیاسی،  کنشگر روحانی) 
  )نویسنده  ریحانی حسین ،نویسنده( رادبوی)  حسین بشر(،  حقوق  کنشگر  )  رفیعی  نرگس پناهندگان(، فدراسیون  -بشر  حقوق کنشگر

  ادپور)ر منوچهر  ،سیاسی(  کنشگر ) رئیسی خدابخش  آشنا(، فرهنگی بنیاد -شاعر نگار،روزنامه   رحیمی مجید نمایش(، وکارگردان
فریدون   ، ساز(  فیلم )  راکی  پروین بشر(، حقوق  کنشگر رئیسی) حسین سیاسی(، کنشگر  ) راستین سوزان   ،بشر( حقوق کنشگر

علی راجی) کنشگر   ،بازیگر(، زهره رمزی ) مریم رئیس دانا) نویسنده(مهسا رجعتی ) کنشگر مدنی(، رشیدی) کنشگر اجتماعی(، 
 شگر حقوق بشر( مهین روستا) کن سیاسی(، 

 
….. 

 ز

،  از مادران پارک الله ، فعال جنبش دادخواهی(فاطمه رضائی )حسن زرهی) نویسنده و روزنامه نگار(، ،  ناصر زراعتی ) نویسنده( 

  حسین زراسوند )شاعر(،   ، سیامند زندی) نویسنده و مترجم(،آزاد زمانی ) کنشگر اجتماعی(آهنگساز و موسیقیدان(، )   فرید زالند

بهرنگ زندی) کنشگر سیاسی(،  نادر زاهدی) کنشگر سیاسی(، کنشگر فرهنگی (، کسرا زارع)  سیاسی(، محمد زهرائی) کنشگر

، حسین زال زاده ) مترجم،  ( فرهاد زمانی) بازیگر و نوازندههادی زمانی )کنشگر سیاسی(، کنشگرسیاسی چپ(، پیروز زورچنگ) 

 نویسنده و کنشگر سیاسی( 

…. 

 س: 

اسد سیف ) نویسنده و منتقد ادبی(،   شاعر و مترجم(،سینا سنجری) ی) بازیگر تئاتر(، ستاره سهیل، عباس سماکار) شاعر و نویسنده( 

تحلیلگر  هدایت سلطانزاده) زنامه نگار(،  بهروز سورن) رو ) شاعر و ترانه سرا(، اردالن سرفراز  ) کنشگر سیاسی(،علی ستاری

، رعنا  ) کوشندۀ سیاسی(ب سنجابین ، زی ) فعال حقوق بشر، کوشنده سیاسی(  آیدا ساجد کاریکاتوریست(، ) افشین سبوکی  سیاسی(،

،  مدنی و حقوق بشر(سهیال ستاری) کنشگرآرش سیفی) شاعر(،  ) کنشگر سیاسی(، ، علی اصغر سلیمی  شاعر و نویسنده(سلیمانی) 

، ف.م.سخن ) نویسنده و روزنامه  سبزواری) استاد ادبیات و زبان فارسی(، جالل  بهروز ستوده ) کنشگر سیاسی و حقوق بشر( 

، بابک ساالری )عکاس و  ، آرش سرحدی) بازیگر() کنشگر حقوق بشر(  المرضا سجودیغ، ، اکبر سیف) کنشگر سیاسی( نگار(

  ور) کنشگر سیاسی چپ(،پ بیژن سعید ،، علیرضا شیلسر) نویسنده و کارگردان نمایش(، کیوان سلطانی ) کنشگر سیاسی(مدرس(

  ، ) کنشگرحقوق بشر(مهران سپهری فریدا سهرابیان) کنشگر سیاسی(،  احمد سعیدی ) کنشگر سیاسی(، ،سیاسی(پروانه سپهر) کنشگر

  ، کامران سوراسرافیل ) خواننده( ، افشین سیلوا ) شاعر، طنزپرداز و کاریکاتوریست(کوروش سلیمانی حسن سعیدی) کنشگر سیاسی(،

موزیسین و گرافیست(  )   

….. 

 ش: 

  ) نویسنده، شاعر و خواننده(،    گیسو شاکری،  شاهین پر ) نویسنده(  ناصر  نویسنده(،    و  د ادبیبهروز شیدا ) منتق  نویسنده(،شهال شفیق )   
  نویسنده(،   شاهرخی)   نوشین  ،محمدعلی شکیبایی) شاعر و ترانه سرا((،  کارگردان ) نویسنده، شاعرو  خسرو شهریاریشاهرخ ) خواننده(،  

  کنشگر   شمی)   تاش   کی   (،سیاسی  کنشگر  )   شیبانی  حماد   ،(سیاسی  کنشگر   )  شریفیان  شاهین  سیاسی(،  کنشگر   شالگونی)  رضا   محمد
،  ی و سیاسی(گفرهن   نشگرابوالقاسم شمسی )ک  ،   فرهنگی(  کنشگر  )   شجاعی   فرزانه   ،سیاسی(  کنشگر  )  شهدائی  یزدان  چپ(،   سیاسی
،  ) کنشگر سیاسی(االهه شکرایی  (،شهاب شکوهی) کنشگر سیاسی(، احمد شکوهی) کنشگر سیاسی،  شریفیان )کنشکر سیاسی(شاهین  
ناهید شجاعی) کنشگر حقوق  ز) شاعر(،  مرضیه شاه بزا  ، شهناز شاهینی) کنشگر حقوق بشر(،شهبازی ) کنشگر حقوق بشر(  پروین
، سپیده  کنشگر حقوق بشر(، منصوره شجاعی )  ) کنشگر سیاسی(  ، اعظم شکری تجسمی(، سعید شباهنگ ) هنرمند نمایشی و  بشر(

رضا شیرزاد) کنشگر  ) کنشگر سیاسی(،  سیروس شادمان،  ملیحه شریف) کنشگر سیاسی(نمایشنامه نویس(،  پژوهشگرتئاتر وشکری )
 جم( و مترعلی شبان) نویسنده  زری شمس) پژوهشگر(، ، زرین شقاقی )کنشگر حقوق زنان(سیاسی(، 

….. 
 
: ص  

فرید صالح  فریدا صبا ) کارگردان و شاعر(،  شاعر، نویسنده و خواننده(،  مهرناز صالحی) (، و ترانه سرا  ) شاعر  فریبا صفری نژاد  

دارا صالح  ) کنشگر سیاسی(،  هرمز صمیمی ، حقوق بشر( ) کنشگراروند صفاییکنشگر سیاسی(، کیا صبری) ) کنشگر حقوق بشر(، 



زنان(،   جنبش  زاده ) کنشگر  صالح  ه فیروزامیر صدری) کنشگر سیاسی(،  ، ، بهزاد صمیمی) کنشگر سیاسی()کنشگر سیاسی(زاده 

( ایراندخت صیاد پور) کنشگرحقوق بشرسارا صالحی ) کنشگر حقوق بشر(، سهیل صالحی) کنشگر سیاسی(،    

 …. 
 

 ض، ط: 

کمال طراوتی  ، قوق بشر(، محسن ضیائی ) کنشگر سیاسی(پرویز ضرغامی ) کنشگر سیاسی(، سعید ضرابیان) کنشگر ح 

، عصمت  راحله طارانی) کنشگر سیاسی() کنشگر حقوق کارگران(،   طوسیرضا   کنشگر سیاسی(، فریدون ضیائی)آهنگساز(، )

،  طوبایی) کنشگر حقوق بشر(، نازیال کنشگر سیاسی( طالبی)  

….. 
 
 :  ع
 
کامران عمید ) نقاش و کنشگر  ی بنی طرف) شاعر و نویسنده(، یوسف عزیزشاعر و نویسنده(،    - )مانی   میرزا آقا عسگری 

نویسنده و کنشگر سیاسی(، هنگامه عباسی سیرچی) روزنامه   ،انورعباسی )شاعرماه پس عزیزی) کنشگر فرهنگی(، اجتماعی(، 
 صاحب امتیاز سایت رسمی احمد شاملو(،   ، ، محسن عمادی) شاعر و مترجم، محمود عاشوری) نویسنده( نگار( 

شهال عبقری )  ، حسن عزیزی) مترجم(  شاعر، نویسنده و مترجم(، - بهروزعرب زاده) بهروز وفا، عزیز عارفی) کنشگر سیاسی(

کنشگر  داوود غالم آزاد)بنیاد اسماعیل خوئی(،  –سیاوش عبقری ) کنشگر سیاسی  ،برهان عظیمی) کنشگر سیاسی(کنشگر سیاسی(،

سهیال عزیزی) شاعر و بازیگر(  ،ابوالحسن عظیمی ) کنشگر سیاسی(، سید حمزه عظیمی ) کنشگر سیاسی(یاسی(، س  

 ..… 

 غ

سمان غالمی) خواننده( ، (، رویا غیاثی )نویسنده(تئاترکارگردان و تدوینگر رخند غروی)   

…. 

 ف: 

) بازیگر و کارگردان(،   سودابه فرخ نیا ی) روزنامه نگار(،  جحسین فرفخر) بازیگر سینما(، آذر  سوسن فرخ نیا ) کارگردان تئاتر(، 

مسعود فتحی )شاعر و فعال حقوق بشر و محیط زیست کردستان(، پیام فرهی)  ، منصور فتوحی) شاعر، نویسنده وباستان شناس(

پیام فتوحی پور)  ی) کنشگر سیاسی(، مینو فروع ) ناشر(، فریدون فرح اندوز) برنامه ساز رادیو(، سهیال فتح  ، گرافیست و نقاش(

نگین کارگری و تحلیلگر سیاسی(، بهروز فراهانی ) کنشگررضا فرد) کنشگر سیاسی(، فرخ صنیعی فر) کنشگر سیاسی(، شاعر(، 

فریده  ، ) شاعر(مهدی جعفریروانپزشک(،   -فرشته شیرازی) کنشگر جنبش زنانآذر فارسی ) کنشگر سیاسی(، ، فرد ) ویراستار(

علی   ،کنشگر سیاسی( ) ، محمد فارسی سیاوش فیوضی) شاعر(میترا فاضلی) کنشگر حقوق زنان(،  فراست ) کنشگر حقوق بشر(، 

و    ، پرستو فاطمی) کارگردانناصر فرداد) شاعر و مترجم(کنشگر سیاسی(، برزو فوالدوند) ، سیاسی ورسانه ای( کنشگرفکری) 

(   سیاسی کنشگر)  فرداد داوود  ،کنشگر حقوق بشر(  

…. 

 ق: 

احد قربانی دهناری)  فرهنگ قاسمی ) کنشگر سیاسی(، شهیار قنبری) ترانه سرا و خواننده(، و پژوهشگر(، کریم قصیم ) نویسنده   

)    وجیهه قاآنی  نصرهللا قاضی) کنشگر سیاسی(، امین قضایی ) نویسنده(، خسرو قدیری) کنشگر فرهنگی(،   نویسنده و پژوهشگر(،

الیاس قنواتی   ) کنشگر حقوق بشر(، ، مهرنوش قائمی، اختر قاسمی )گزارشگر، فیلمسازو عکاس(زنان( کنشگرجنبشنویسنده و 

 الری) شاعر( 

…. 

 ک: 



  ) فعال حقوق بشر(،مانشاهیکرکاوه (، کمالی ) نویسنده و پژوهشگر  مهرک ، ) پژوهشگر، نویسنده و کوشندۀ سیاسی(ناصر کاخساز 
  پور)  دوستی کیانوش  ، نویسنده(  کافی) حسین  ،بشر( حقوق کنشگر  کشفی)  پری  شاعر(،  )  کشفی  صمصام ، )نویسنده( کیکاووسی  هادی
  حمید (،  ای  رسانه  کنشگر کمانگر) آرش بشر(،  حقوق  کنشگر کیانی) کاظم  ، سیاسی( کنشگر یی) کفا سیروس  سیاسی(، کنشگر
  کنشگر  )  مرند ساریکوه اکرم ،زنان( حقوق  کنشگر )  کاظمی  منیره ،سیاسی(  کنشگر )  نیا کوروش صدف  ،سیاسی( کنشگر کوثری) 
  کمانگر) فرح  (،سیاسی  کنشگر کرملو) عزیز  ،سیاسی( کنشگر  کرمانشاهی)  نرگس مدنی(، جنبش  کنشگر )  چیکتاب  افشین سیاسی(،
   تاریخ( پژوهشگر  و  نویسنده )  کشاورزی  بهزاد کارگردان(، و  نویسنده کوشان) کمال زنان(،  جنبش کنشگر
…. 

 گ: 

   ، شهرام گلچین ) بازیگر تئاتر و سینما(رضا گوهرزاد ) روزنامه نگار(زار) شاعر(، لیلی گل 

…. 

 ل: 

علی گلعلی الله   جهانگیرلقایی) کنشگر سیاسی(، (،و کارگردان تئاتر) شاعر پرویز لک  ) نویسنده و پژوهشگر(، آرمین لنگروی  

،  شهال لیند هورست) کنشگر سیاسی(  سانا الهیجی) کنشگر سیاسی(، کشی ) کنشگر سیاسی(، مزدک لیما ،دشتی ) شاعر و نویسنده(

 مژگان الهیجی) کنشگر سیاسی( 

 ..… 

:  م  

محمد محمد علی )  ) نویسنده(، شهریار مندنی پورو نویسنده(،  بهرام مشیری ) پژوهشگرباقر مؤمنی ) نویسنده و پژوهشگر(،  

) پژوهشگر   هایده مغیثی فرشته مولوی) نویسنده(،نویسنده(، اسفندیار منفرد زاده) آهنگساز(، ایرج مصداقی ) نویسنده و پژوهشگر(، 

و دبیر کمیته ضد  جمیله ندائی) بازیگر، کارگردان ) خواننده و کنشگر سیاسی(، شیرین مهربُدژیال مساعد) شاعر(،  و نویسنده(،  

سهراب مختاری ) نویسنده و  سیاسی(،  کنشگرسیروس ملکوتی ) گیتاریست، آهنگساز و پوران مهدیزاده ) نویسنده(، سنگسار(، 

انتشارات فروغ(،   -حمید مهدی پور) ناشر حسن مکارمی) نویسنده و پژوهشگر(،  روزنامه نگار(،  ویسنده و  ن تقی مختار) (، مترجم

روبن  مارکاریان ) کنشگر سیاسی(،   سیاوش مدرسی)شاعر، نویسنده، کنشگراجتماعی(، مرتضی ملک محمدی) کنشگر سیاسی(، 

  کنشگر فریبا محمدی ) (،عباس مظاهری ) نویسنده و کنشگر سیاسیموزیسین(، باقر مؤذن ) سیران  مرادیان) کنشگر سیاسی(،  

شهنار مرتب) کنشگر حقوق بشر(، منصوره بهکیش )عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران(،   ، سیاسی(،  مژگان محمدی) شاعر(

) شاعر(، نگار محسنی ) مترجم و کنشگر  علیرضا میبُدی) روزنامه نگار و شاعر(، داود مرز آرا) نویسنده و مترجم(، مجید میرزائی

اردشیر   کنشگر سیاسی(،تورج مرادی) ن(،سیاسی(، داریوش معمار) شاعر، نویسنده و منتقد(، رضوان مقدم )پژوهشگر جنبش زنا

شهال مسافر) کنشگر   و کارگردان(،  علیرضا مجلل ) بازیگر میال مسافر) کنشگر سیاسی(،وهشگر مارکسیست (، مهرداد ) پژ

پرویز مختاری) کنشگر حقوق  مهرعلیان ) کنشگرسیاسی(،  منیرمهدی مجتهد زاده ) مترجم(،  کنشگر سیاسی(،  جمشید مهر)   سیاسی(،

احمد  کنشگر سیاسی(، کریم ماهرویان) ، پویان متین ) نویسنده(، حسین مولودی ) کوشنده سیاسی( شکوه میرزادگی) نویسنده(،  بشر(،

) نقاش  جور ه ، کیوان م، مازیار محجوبی ) کنشگر حقوق بشر() نویسنده، شاعر و خواننده(حسین منصوری   ) کنشگر سیاسی(مشعوف 

کمال  بهمن مبشری) کنشگر سیاسی(،  کنشگر سیاسی(، علی مبارکی) اسد مذنبی ) طنزنویس(،، امیر ممتاز) کنشگر سیاسی(، و طراح(

پویان مقدسی )  کمیته بین المللی علیه اعدام(،  - ر حقوق بشریدی محمودی ) کنشگ نیک مبارکی ) کنشگر سیاسی(، ،مطیعی ) بازیگر(

مهران مصطفوی) پژوهشگرفیزیک و  ) کنشگرسیاسی(، همایون مهمنش ، وحید منجزی )نویسنده و بازیگر و فیلمساز(، نویسنده(

تراب مستوفی ) کنشگر   قاسم مرتضایی ) کنشگر سیاسی(، سیاسی(،  فیروز مستعان) کنشگر سیاسی(،  رویا مؤید ) کنشگرشیمی(، 

میرعمادی)   مدالرا بیژن میرعمادی ) کنشگر سیاسی(،بازیگر و کارگردان تئاتر(، نمایشنامه نویس، مرتضی مشتاقی)  سیاسی(،

امیر ممبینی ) نویسنده و کنشگر سیاسی(،  ، مولودی) نویسنده(، سارا گلمراد مرادی )نویسنده و پژوهشگر( کنشگر حقوق زنان(، 

، مهیار  موزیسین() نیکی میرزائی ) شاعر(، غالمرضا مرشدیانسعید محسن) کنشگر سیاسی(، ابوالفضل محققی) نویسنده(،  

زهره مهرجو) شاعر و مترجم( ، مظلومی) شاعر و مترجم(  

….. 

 ن:



کنشگر  نویسنده و منتقد ادبی(، حمید نوذری) رضا نجفی) تر(، تئا ) نویسنده و پزوهشگر  (، اصغر نصرتیحسین نوش آذر) نویسنده 
،  ، ثریا ندیم پور) کنشگر سیاسی(توران ناظمی) کنشگر حقوق بشر((، تر و سینماتئانویسنده و کارگردان  )احمد نیک آذر  ،  سیاسی(
، محسن  نویسنده و منتقد ادبی(علی نگهبان ) ید ناظریان) کنشگرجنبش زنان(، ناه ،کارگردان( و  نانام) شاعر - مارتین فاضلی حسین 
گر حقوق بشر(،  حسن نایب هاشم ) کنشاردشیر نظری ) کنشگر سیاسی(، ) کنشگرسیاسی(، بریش نصیریان، ) کنشگر سیاسی(نژاد

ا نهرینی )  مین ، شهین نوائی ) پژوهشگر(، منوچهر نامور آزاد) شاعر، نویسنده و کارگردان نمایش(، ) کنشگر فرهنگی(هانری نهرینی
) کنشگر سیاسی(، مهرشاد نوری ) کنشگر  ناهید ناطمی افشین ناغونی) نقاش(، ، فرهاد نجاتی) کنشگر سیاسی(کنشگر فرهنگی(،  

  بابک نجفی) موزیسین و مجتبی نظری) کنشگر سیاسی(،حمید نیسگلی ) کنشگر سیاسی(، بهروز نظری )کنشگر سیاسی(، سیاسی(، 
 عکاس( 

…. 
 و: 
 
فرشید  شیده ورزگر) کنشگر حقوق بشر(،  سلیمان واثقی)سلی()خواننده وآهنگساز(، شاعر و پژوهشگر تاریخ(، اسماعیل وفا یغمایی )  

،  کانون خاوران( -، بابک یزدی) کنشگر سیاسی ، نوشا وحیدی ) نویسنده(احمد وحدانی) کنشگر سیاسی(ی) کنشگر سیاسی(، یاسائ 
ولپه) شاعر و  ، شعله مریم یعقوبی) کنشگرجنبش زنان(محمد یزدانی ) کنشگر سیاسی(، ، ) کنشگر جنبش زنان(تونیا ولی اوغلی

 مترجم( 
…. 
 ه: 
مریم هاشمی ) نقاش(،  و فیلمساز(،  ، ترانه سرا ) خواننده  علی هاتف ،تر(تئاکارگردان و بازیگر نمایشنامه نویس، صادق هاتفی )  

   (و پژوهشگر ی ) نویسنده ابراهیم هرند کنشگرسیاسی(،علی اکبر هادی پور) 

 ------- 

 لیست دوم  

 آ: 

مهوش افصحی)  امیرآرام ) خواننده(، مینی) روزنامه نگار(، آسیه ا  آذر)سندی() آهنگساز وخواننده(، ، شهرام (علیرضا آبیز) شاعر 

) ترانه  ، شمیم آزاده ابراهیم آهنیان) کنشگر سیاسی( (،کنشگر سیاسی )حمید اکبری  (، کنشگر سیاسی)بهرام اصالنی   کنشگر سیاسی(،

)  ، بُرنا آزادمنش عکاس و گرافیست()  آذری، نسرین آفاق ) روزنامه نگار(، رضا جواد آریا ) کنشگر سیاسی(سرا و خواننده(، 

 موزیسین(

   الف: 

 دی ناهمسعود امینی ) شاعر و ترانه سرا(، ان تئاتر، بازیگر(، سعید اویسی) گارگردشاعر، نویسنده و پژوهشگر(، مریم ایروانیان ) 

هوشنگ انصاری) کنشگر  اسفندیاری) نقاش(، لیال محمد اعظمی ) کنشگر سیاسی(، ) نویسنده(،  بابک بیات، (یاسی سکنشگر )یاحمد

کنشگر  )احمدپور   یپر، مانی اخوان) کنشگر سیاسی چپ(، (یاسی و کنشگر س سندهی نو ) یگودرز اقتداربهمن اسدی، سیاسی(، 

، مهدی ابراهیم (شگر سیاسیصبری امیر حسینی) کن منصور انصاری) کنشگر سیاسی(،  ، ) کنشگر سیاسی(مریم احمدی (،یاجتماع

شاهرخ احکامی) مدیر و سردبیر نشریه میراث   صاری) تحلیلگر و کنشگر سیاسی(، و حقوق بشر(، وهاب ان  زاده) کنشگر سیاسی 

ری زادگان،  زهرۀ بختیامدنی(،  ) کنشگر ادی  ارشمهین ، ، فرید اشکان ) کنشگر سیاسی(، پروانه ساده ) کنشگرحقوق بشر(ایران(

مرجان انصاری) کنشگر سیاسی و رسانه  حمید اباذری ) مترجم( (،  ی کنشگر کارگر) ی رضا اسحاق،  حقوق بشر(کمال اسدی ) کنشگر 

،  کیوان احمری) گرافیست و نقاش() کنشگر سیاسی(، لی امینی ع، ، پروین امیدوار) مترجم(ناصر افتخاری) کنشگر سیاسی( (،ای

جی ) کنشگر  ، ایرج او) کنشگر سیاسی(آرش اشرف زاده ) کنشگر سیاسی(،منصور انصاری  ،سیاسی(جالل احمد زاده ) کنشگر 

) کنشگرحقوق بشر( ادیبجهانگیر،  سیاسی(  

 ب: 

افشین بابازاده )   بیژن بینش ) روزنامه نگار(،  )نویسنده و کنشگر سیاسی چپ(، منیره برادران(، سندهی ) شاعر و نو انی برل اکزاری س

رویا بخشی) گرافیست،  میترا بابک ) روانکاو(، )مدیر رسانه میهن تی وی(، سعید بهبهانی مهناز بدیهیان) شاعر و مترجم(،  شاعر(، 

، رحیم  (کنشگر سیاسی )حسن برزو  فعال حقوق مصدومین مین، متخصص پاکسازی مین( عیسی بازیار) نویسنده و  کنشگر سیاسی(،

، امیرحسین بهبودی)  ، بیتا صمیمی زاد) بازیگر و کنشگر سیاسی(فرهاد بیگدلی) کنشگر حقوق بشر( بلوچ(، بندوئی) کنشگر سیاسی 



گیتی بشارت)  هرمز باوند، ، ناهید برزگر، برومند) کنشگر حقوق زنان( ، افسانه ، فاطمه باقری) کنشگر سیاسی(کنشگر سیاسی(

گرافیست و عکاس( فرخ برومند) ) کنشگر مدنی(، رضا بابازاده  ، کنشگر حقوق بشر(  

 پ: 

) کنشگر جنبش  ای حسن پوسیاسی(،    فرهنگی وعیسی پهلوان) کنشگر(، امیر پیام ) رادیو پیامنسرین پارسا ) روزنامه نگار(،  

، رقیه پورسینا) کنشگر  ، جلیل پیشوا ، مجتبی پرورش) روزنامه نگار() استاد دانشگاه، کنشگرمدنی(محمد پوردوائی (، یدادخواه

، آرش پویه  کنشگر حقوق زنان( ) پارسی، پروانه ، رضا پرتوی ) کنشگر حقوق بشر() کنشگر سیاسی(، ژینوس پزشکی حقوق زنان(

   ) کنشگر سیاسی( 

 ت:  

، الدن توکلی ) کنشگر  ) روزنامه نگار(  ی، رضا توسل، فاطمه توانا) کنشگر سیاسی((کنشگرجنبش زناننیرۀ توحیدی ) نویسنده و

رضا  سیروس تنکابنی ) کنشگر سیاسی(،  بوبه توللی، ) کنشگر سیاسی(، محروشنک ترابی) کنشگر سیاسی(، فرزین تهرانی  ،سیاسی(

   گر سیاسی(، فریدون تفرشی ) کنش، محمد توحیدی) کنشگر فرهنگی(تیزابی) گرافیست(

 ج: 

، مریم چاووشی)  ، فردوس جمشیدی رودباری) کنشگر سیاسی(اجتماعی( رضوی نظام)کنشگر، جواد  )کنشگرسیاسی( حمیدجاذب 

، محمد جرجانی ) مترجم و  سهراب جهرمی، شهرزاد جلیلی) کنشگر سیاسی() کنشگر حقوق بشر(   ،، فیروزه جمالیگرافیست(

شگر سیاسی( کن   

 چ: 

،  ، عباس چایچی) کنشگر سیاسی(، فریدون چیتگر) مجسمه ساز() شاعر و نقاش(یژاله چگن وهشگر(، ) نویسنده و پژ بهرام چوبینه  

 فاطمه چراغی) کنشگرمدنی( 

 ح:  

حمید روشن) کنشگر رسانه  (، کرد ی اسی س کنشگر نگار و روزنامه ) پور نی صالح حسکنشگر حقوق بشر(،  حمید حمیدی ) نویسنده و 

،  ، امیر حمیدی) کنشگر سیاسی و حقوقدان((ی اسی حق شناس )فعال س غالمرضا کنشگر سیاسی و رسانه ای(، رضا حسین بُر) ای(، 

(، حمید  ، حامد رئوفی) عکاسناهید حسینی) پژوهشگر و کنشگر سیاسی(کنشگر مدنی(، فرج زاده طارانی) حوریه حمید حسینی، 

مهدی حاذق)  ، مهرنوش حریری ) کنشگر جنبش زنان(، ، مهدی حبیب هللا) نویسنده و کنشگر سیاسی( نصیری) کنشگر سیاسی(

مرتضی حقایق) کنشگر   ) کنشگر سیاسی(،مهران حریرچی  مجتبی حقیقی،، پروین مهاجر) کنشگر سیاسی(کنشگر سیاسی(، 

عکاس(  سروش حقیقت ) سیاسی(،  

 خ: 

  کیومرثخاموشی ) کنشگر سیاسی(، احد ، ، رضا خسروی) گرافیست(هادی خوش طبع) کنشگر سیاسی( منوچهرخان) شاعر(، 

   کامران خجسته ) مترجم(، ) نقاش(رویا خرمخاوری) کنشگر سیاسی(، 

 د: 

مسعود دیوانی فر) کنشگر  شاعر و نویسنده(، روزنامه نگار، ) دارست نعیمه دوپژوهشگر امور کارگری(، کیومرث ُدرکشیده ) 

دلجو)   سامان  ) منتقد فیلم(، سیسهیال دُ  سعید داوری،  ،، رضا داورپناه ) کوشنده سیاسی(، کیومرث داور) کنشگر مدنی(سیاسی(

سولیداریته(  –لین حزب چپ سوئیس ، یوزف داهر) ازمسئواحمد رضا دبیر سیاقی کنشگرحقوق بشر(،   

 ر: 

هایده روش  ) پژوهشگر و کنشگر سیاسی(، جهانشاه رشیدیانکاظم رستمی) شاعر و نویسنده(، نسیم روشنایی) نویسنده و خبرنگار(،  

-   رانی زنان هشت مارس )اسازمان  روش  ندا ،رادیو و تلویزیون( - کنشگر رسانه ای )دانا  سی آزاده رئ ، ) کنشگرحقوق بشر(

،  زنان( ، ترانه روستا) کنشگر خقوقکتایون رزمجو رزا روزبهان) کنشگر سیاسی(، ، عباس رحمتی) کنشگر سیاسی(، فغانستان(ا

، رضا  الهه روشنی ) کنشگر مدنی(، احمد رحمانی ) کنشگر سیاسی( ،رسالت، مسعود جواد رضائی میرقائد) کنشگر سیاسی چپ(



جمیله رئیسی )    ،احمد رفیعی) کنشگر سیاسی(،  داریوش رستمی ،  ) کنشگر فرهنگی(اسالمی  ، حیدر رضائی) کنشگر سیاسی(

   بش زنان(جن سودابه روحانی) کنشگر کنشگر جنبش زنان(، 

 ز: 

زرافشان  ه) کنشگر فرهنگی(، منیرزرنگارغالم ، ، فخری زرشگه) کنشگر سیاسی(اردالن زیبرم ) کنشگر سیاسی(   

   س: 

مهدی سید  ات شهرزاد(، ی ویژه ادب   رنویسنده، مترجم و سردبی سیاوش سرتیپی) هما سرشار) روزنامه نگار و کنشگر حقوق بشر(،  

  گلنار سبزپوشجنبش زنان(،  مریم سلطانی) نویسنده و کنشگر کارگردان و انیماتور(، ساسان سلیمانی) عسگری )روزنامه نگار(،  

سیامک سلطانی)  ) کنشگر مدنی(،  امیمسعود س، مسعود سفری نسب) کنشگرسیاسی(، (کنشگر سیاسی)مسعود سمیرمی  (دانشجو )

، منصوره سالمت )  کنشگر سیاسی(، مهرنوش سبزواریبابک سیاوشی) ،  ، مریم سجادی) کنشگر مدنی( تحلیلگرو کنشگر سیاسی(

، کامبیز سلطانین)  اصغر سعادتی) کنشگر سیاسی((، یو کنشگر اجتماع  گری )بازیمی سل ازی ن ، سارا سکوت ) شاعر(، فرهنگی( کنشگر

سیادت ) کنشگر جنبش  الهام پرویز سهرابی ) کنشگر فرهنگی(،  جمشید سوادکوهی) شاعر(،  پورمند) دانشجو(، آوا  ، روزنامه نگار(

   سیاسی(، مهران سپهری ) کنشگر) کنشگر سیاسی(بیژن سماعیزنان(، 

   ش: 

رامین  ی ) کنشگر سیاسی(، وان شیر، رویا  هنگامه رشیدی ، زیبا شمشیری) کنشگر جنبش زنان(، مرجان شهابدین، مرشده شهابدین

   شهسواری) کنشگر حقوق بشر(

   ص:

شهرام صبوری) کنشگر  سرور صاحبی، کنشگرحقوق بشر(، فاطمه صفا) قهرمان شنا، کنشگر حقوق زنان(، سیما صاحبی) پوینده()

فریبرز صارمی) پژوهشگر   علی صمد) کنشگر سیاسی(، کنشگر جنبش چپ و کارگری(، بدری صفوی، ، محمد صفوی )مدنی(

) کنشگرسیاسی(، حسین  ، غالم صبری خانی سی(شطرنج ایران و کنشگر سیااسماعیل صفرزاده) قهرمان سابق  الملل(، روابط بین

مهدی صنعتی ) کنشگر   شراره صدری،  ،، فریبرز صدری) کنشگر حقوق بشر() روزنامه نگار(، پروانه صولتی ) عکاس(صبوری 

صادقی ) کنشگر مدنی( ره  زه، ، سپیده صالحیفرهنگی(  

 ض: 

سیاسی(، احمد ضرابی) کنشگر حقوق   ) کنشگر   هوشنگ ضابط، ضیایی) شاعر(سام الدین ضیایی ) روزنامه نگار(، معصومه 

االسالمی) کنشگر فرهنگی( سن ظهیر، حزنان(  

 ط: 

، فرشاد  ، کاووس طراوتی ) کنشگر سیاسی(طالشی، احد  ، شهریار طاهری ) کنشگر سیاسی(علیرضا طاهری) کنشگر اجتماعی( 

 طالبی) کنشگر محیط زیست( 

 

 ع: 

مرضیه  عمرانی) شاعر، خبرنگار و پژوهشگر(،  شادیارسعدی علیزاده ) مترجم(، جامعه شناس(، کاظم علمداری ) نویسنده و  

، اکبر عسگری)  محمد صادق علی اصغری)کنشگرسیاسی(منیره عزیزی، سیاسی(، علیوردی)بازیگر تئاتر(، باقرعربی) کنشگر

) نویسنده و  ها، مهناز عطار، فرحناز عمادی)کنشگر سیاسی(مورکردها و خاورمیانه( ، ابراهیم علیپور) پژوهشگر اکنشگر سیاسی(

روشنک عادلخواه) کنشگر جنبش  حسن عابدی، مناف عماری) وکیل دادگستری(،  مریم عطری) روزنامه نگار(، کنشگر سیاسی(، 

علوی ) کنشگر   جواد روزنامه نگار(، ) عزت عظیمی ،عزتیراضیه رضا کاه کش ) کنشگر سیاسی(، ، منیرعزیزی،  زنان(

    کنشگر حقوق بشر(، علی سلیمانی) ایمان کامران ) کنشگر سیاسی( سیاسی(،

   غ:

) کنشگر  د غیاثوندواج ، غیور) کنشگر سیاسی(افسانه  غیاثی) کنشگرجنبش زنان(،فرشیده   ،(یاسی س  رکنشگ ،) مترجم ییغبرا نی حس

ارزاده ) کنشگر سیاسی( ف، مهری غحقوق بشر(  



: ف  

هاشم  ، (شاعر)  یفرهود  دا ی وخفال) نویسنده، منتقد و پژوهشگر(، رضا فرشر(، ) نویسنده و کنشگر حقوق ب فروهرپرستو 

  دا ی فر ، فرزانه فرشباف) کارگردان و کنشگر سیاسی(، افغانستان(-ران ی سازمان زنان هشت مارس )ا ) فرزانه   اخگر نویسنده(فاضلی)

کنشگر سیاسی(،  ، شروان فشندی) (زنان و امور  ی اسی کنشگر س)راد   روزه ی ف، افغانستان(-رانی سازمان زنان هشت مارس )ا  )فراز  

شهره فروزنده،  ، ، باقر فاطمی) کنشگر سیاسی(فرزانه کشوری) روزنامه نگار(فرشته فرازمند،  ، فرزاد فراهانی) کنشگر سیاسی(

فرزاد فتاحی ) مترجم و روزنامه   ) کنشگر فرهنگی(فرهمند پرویز حسام فرنژاد) کنشگر سیاسی(، ، مجید فارسی) کنشگر سیاسی(

   نگار(

 ق: 

جیهه قانع) نویسنده و  ، و خواننده،آهنگساز وخبرنگار آزاد(کیمیا قربانی)پرویز قاضی سعید) نویسنده و روزنامه نگار(،  

مهوش  ، مهدی قائمی، و اجتماعی(، سیامک قهرمان) نویسنده و کنشگر اجتماعی(، مرسده قائدی) کنشگرسیاسی  کنشگراجتماعی(

  شادی قنبری    عباس قالجوری،  ) کنشگر سیاسی(،عبدی قائدی ،احمد قادری) کوشنده سیاسی(، بهروز قدرتی، قدیمی ) روزنامه نگار(

،  ) خوشنویس(  

 ک: 

مسعود  شقایق کمالی ) خواننده اپرا(، مهرانگیز کار) نویسنده و حقوقدان(،  وهشگرو  کنشگر سیاسی(، پژ  ،کاظم کردوانی) نویسنده

رضا کاووسی، نسترن کیانی) کنشگر حقوق  رضا کیهانی) روزنامه نگار(،  ،، بهنام کرمی)کنشگر سیاسی(ومنتقد(  ) نویسندهکدخدائی

افیست( فریدون کیاستی ) گرجنبش زنان(، مآنوس کیائی ) کنشگر ، بشر(  

   : گ

رضا   (، نگار و کنشگر حقوق بشرروزنامه )  گلعنبر الی ژسیاسی(،  علی گوشه ) کنشگر کوروش گلنام ) نویسنده و کنشگر سیاسی(، 

فرزین    خسرو گرامی) کنشگر محیط زیست(،، منوچهر گلشن )کنشگر سیاسی(نویسنده و مترجم(، گودرزی) وش سیاگرانقدر، 

، علیرضا گیالنی) کنشگر حقوق بشر( کنشگر سیاسی(امین گرشاسبی ) ، ، اسد گرگانی) کنشگرسیاسی(گودرزی  

 ل: 
) مترجم( لهراسبی فریماه ، (و حقوق زنان یفرهنگ )کنشگریرجان ازسلورا الریا الری ) نقاش(،  داریوش لعل ریاحی ) شاعر(، ث     

)  ، یاشار لرستانیچینیکیومرث ال، ، احمد الله زاری) کنشگر حقوق بشر(عباس الریجانی ، ثریا لواسانی ) کنشگر جنبش زنان(
کارگری( کنشگر  

 
 م: 

  افشین (، علی مهرآسا ) کنشگر سیاسیعزت مصلی نژاد) نویسنده و پژوهشگر(، بهمن مقصودلو) کارگردان، مستندسازو پژوهشگر(، 

، ناصر  (استاددانشگاه و  اقتصادیحسن منصور) تحلیلگرنویسنده و پژوهشگر(،  اکبر معارفی) سیاسی(،  ر) موزیسین و کنشگمهرآسا

بهجت مهر آسا)   ،(یاسی س  کنشگر) انیی مرتضا نی زراحمد مقیمی)کنشگر سیاسی(،  )نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای(،مهر آور 

،  ، مری مگناتون ) سازمان عفو بین الملل((و شاعر سندهی نو)یملکوت  تای ب  زاده) کنشگر سیاسی(،  اکبرمحبتی کنشگر حقوق زنان(، 

،  سارا مولودی) کنشگر سیاسی(ا مشکاتی ) کنشگر حقوق بشر(،  ضر  ، مریم مریم) کنشگر سیاسی(،پروین ملک) کنشگرجنبش زنان(

  نقاش(،) یسهراب مهدیان  مجتبی ملک نیا، ،عبدهللا ملکیان) کنشگرمدنی(، جمال ماکوئی، جواد ملک، مهدی مستوفی ) کنشگر سیاسی(

(،  ی اسی ) کنشگر سیمدد  روسی )هنرمند تئاتر(، سنهاس ی آرش م،  فرامرز ملک آرا) روزنامه نگار( مژگان معرفت) کنشگر سیاسی(، 

) مترجم( عباس مسدد  

 ن:

آذرنفیسی )   (،تئاتر کارگردان و  جمیله ندایی ) بازیگراکبر معصوم بیگی) نویسنده و مترجم(،  مجید نفیسی )شاعر و پژوهشگر(،  

پرویز نویدی)  پریسا احمدیان ) کنشگر سیاسی(، ، سینما(صیبی) کارگردان بصیرن  ) پژوهشگر، استاد دانشگاه(،  علی نیرینویسنده(،

مهین   ،، داود نوائیان )کنشگر سیاسی(، علیرضا نوری زاده)روزنامه نگار و شاعر(امیر نیلو) کنشگر سیاسی(کنشگر سیاسی(،  

مرتضی  ) روانپزشک(، علی نیک جو(، جواد نمازی ) کنشگر محیط زیست،  (یاسی کنشگر س )نی احمد نو رندی) روزنامه نگار(،  م

معبود  ) کنشگر سیاسی(، الهام ناظمی  حجت نیکخواه) کنشگر حقوق بشر(،، زش و پرورش(فرهنگی در آمو نیکی) مشاور امورچند 

، جواد نیشابوریان)  عباس نجاتی )کنشگر سیاسی(علی ناصر) عکاس(، نخعی، اکبر  مجتبی نجفی) فیلمساز(، ،کارگردان(نورخواه ) 



)  ظری  محمد نا(، ی اسی ) کنشگر س  ینبو  امکی سبهرنگ نیازی ) کنشگر سیاسی(،  کنشگر فرهنگی(،نصرت ناجی ) (،کنشگر سیاسی

سهیل نامور)  ) کنشگر حقوق بشر(، شهال ناصری ، (ی) کنشکر فرهنگیعباس نوائ کبری نامجو) کنشگرمدنی(، کنشگر سیاسی(، 

      نویسنده و منتقد ادبی( محمد رضا نظری دارکولی)   ،) نوازنده ویلن و عکاس(  دامون نورانی خجستهت(، کنشگر محیط زیس

   و:

فاطمه وارسته )  د واحدی، ، احجمال وحیدی) کنشگر حقوق بشر( عطانیه وحدانی،حسام وثوقی) کارشناس ارشد روان درمانی(، 

لباس( طراح نساء ورجاوند )  عباس واثقی ) عکاس(، ، کنشگر سیاسی(   

   :ه

پور   یهاد  می مر، (یاسی سکنشگر) ی هاشم ری هژشگر و نویسنده(، عطا هودشتیان ) پژوه، مهناز همدانیان) نویسنده و کنشگر سیاسی(

) کنشگر  مایونیرضا ه، فرشید هوشیار، اسد همتی ) کنشگر فرهنگی(،  کنشگر حقوق بشر(، رضا هوشمند) (ی اسی س کنشگر)

بازنشستگان ژنو( دبیر اتحادیه هانس هولوگرام) سیاسی(،   

 ی: 

حسن  (، ) موزیسینیزدانی کامبیز ، (، عبدهللا یوسفیانی) نقاش(، رضا یاوری) کنشگر سیاسیرحیم یحیوی آزاد) کنشگر سیاسی( 

آزیتا یگانه ) حقوقدان(  ی(،یوسفی) کنشگر سیاس  
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