
 " دفاع از حقوق دستگیرشدگان اول ماه مهکمیتۀ"اعالم موجودیت
 

 خطـاب بـه     در شـهر سـقز     ) 2004( 1383 دستگیرشـدگان اول مـاه مـه         در پی فراخوان همسران چهارتن از     
اهیان و دیگر گروه های اجتماعی مبنی بر         حقوقدانان، نویسندگان، دانشگ    زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان،  

  زنـدان و تبعیـدِ      ناعادالنـۀ  با هدف لغـو احکـام     " یتۀ دفاع از حقوق دستگیرشدگان اول ماه مه       کم" پیوستن به 
کام  را برای لغو اح    ، ما امضا کنندگان زیر تاسیس این کمیته را اعالم می داریم و اقدامات الزم              دستگیرشدگان
 .آغاز می کنیم  اول ماه مه سقزکلیۀ محکومان

 
 کـاوه  -7 احمد بابـایی  -6شهال انتصاری   -5 منصور اسانلو    -4 سیما ابراهیمی    -3قایی پور    فرزانه آ  -2 محمد کریم آسایش     -1

 رضـی جعفـرزاده     -13رضا ثقفـی     علی -12 سروش ثابت    -11 هادی تنومند    -10 حمید بی آزار     -9 منصوره بهکیش    -8بویری  
 -20 بهـروز خبـاز      -19 حسـینی  هیتا آنا -18 علی حسین پناه     -17جهانپور   عایشه   -16 کامران جمالی    -15 زهرا جعفری    -14
 بهرام دزکی -25 علی اشرف درویشیان  -24 محمد علی دادخواه     -23 اسماعیل خودکام    -22 محمد خندانی    -21رضا خباز   علی
 حسـن  -31 میـثم روایـی دیلمـی    -30 )پتو (  محمد رحیمی -29 بهمن رجبی    -28 فریبرز رئیس دانا     -27 سوسن رازانی    -26

 عمـر   -37 فخـری شـادفر      -36 عمـر سـلیمانی      -35 رحمان سـلیمانی     -34 ابراهیم سلیمانی    -33فشان  ناصر زرا  -32رمضانی  
 حسن  -43 سالم عبدالهی    -42 علی عبداله زاده     -41 علی عبداله پناه     -40 صدیقه صفرزاده    -39 نجیبه صالح زاده     -38شاکری  

 سـیاوش گـازرانی     -49 علی کریمـی     -48 عثمان کریمی    -47 لطیفه قیطاسی    -46 وفا قادری    -45  کاظم فرج اللهی   -44عزتی  
 -56 علـی محمـدی   -55 عزیز محمدی  -54 سعداله محمدی    -53 حسن محمدی    -52 مریم محسنی    -51 منیژه گازرانی    -50

 عمر -62  رئوف مولودی -61الناز موسوی    -60 سعید مقدم    -59 رضا مرادی اسپیلی     -58 محمد محمدی    -57مهری محمدی   
  عبداله وطن خواه-67 اسماعیل نیازی -66  حسینعلی نوذری-65 فردین نگهدار -64 نبز نصراللهی -63 مینایی

*** 
 : ، افراد زیر به عنوان اعضای هیئت اجرایی و سخنگویان کمیته انتخاب شدند 24/9/84 در جلسۀ مورخ
 هیئت اجرایی

 :اعضای اصلی 
 -7 فخری شـادفر  -6 فریبرز رئیس دانا -5 محمد علی دادخواه -4 بهروز خباز -3 عایشه جهانپور -2ش  محمد کریم آسای   -1

  منیژه گازرانی-9 لطیفه قیطاسی -8نجیبه صالح زاده 
 :اعضای جانشین 

  فردین نگهدار-5 سعداله محمدی -4 علیرضا ثقفی -3 منصوره بهکیش -2 منصور اسانلو -1
 :سخنگویان 

 )نجیبه صالح زاده (  منیژه گازرانی -2 )فریبرز رئیس دانا ( ادخواه  محمدعلی د-1
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