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 ۲۲۲۲نوامبر  ۷
 ۶۰۲۶آبان  ۶۱
 

 مهای نمایشی و لغو صدور حکم اعدا انحالل دادگاه
 

، آزادی»درخواستی از سوی همراهان و حامیان جنبش 
ی

ی جهان« زن، زندگ ل برای انحال ،به نهادهای حقوق بشی
 های نمایشی و لغو صدور حکم اعدامدادگاه

، شاهد برگزاری دادگاه ضان جنبش کنوتی هستیم. های درروزهای اخبر ، برای معبی ، به ریاست قاضی صلواتی نمایشی
، درکنار قضات دیگر، سال  .اندهاست نقش اصیل در رسکوب مخالفان را داشتهقاضی صلواتی

خش شوند. پپخش یم« های علنی دادگاه»ها، از صدا و سیمای جمهوری اسالیم، تحت عنوان به اصطالح  این دادگاه
ی حکم اعدام برای  ها این دادگاه ی و نبر ضان و در نهایت صدور احکام سنگیر با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان  معبی

 .افراد بیگنایه است که جز آزادی و برابری و عدالت برای زنان و مردان ایران خواست دیگری ندارند

ی دادریس است، و از سوی دی ی قضاوت و آییر
، به سخره گرفیی فرایند  گر، حکومت با طرایحاینگونه رفتار، از سوتی

، شکنجه و صدور حکم اعدام، قصد ایجاد ترس و اختالل در جنبش  ی، زندان، تحقبر ضان، دستگبر
هولناک حمله به معبی

، ی خواهانه زنان و مردان کشورمان را دارد. زیه خیال باطل، که درخت تنومند و پرشاخ و مهرطلب و آزادی خشونت پرهبر
، آزادی»برگ 

ی
 .شود، ریشه در خاک مردمان این مرزو بوم دارد و با تیغ و تبر حاکمان رسکوبگر از جای کنده نیم«زن، زندگ

ما، گرویه از زنان و مردان حایم و همراه جنبش کنوتی ایران، نگران سالمت جان فرزندان، خواهران، برادارن و تمام  
ض در خیابان  .های نمایشی دادگاه انقالب در ایران هستیمها و دادگاهها، زندانها، بازداشتگاهمردم آزادیخواه و معبی

،  زن،»ما، حامیان و همراهان جنبش 
ی

های  انقالب، توقف خواهان انحالل دادگاه دررسارس جهان،« آزادیزندگ
ی و افکار عمویم جهان یمدادگاه  م کهخواهیهای نمایشی و توقف صدور حکم اعدام هستیم. ما از نهادهای حقوق بشی

دوستانه، ی و بر حق ما حمایت کنند از این خواست بشی  .صلح آمبر

 

، نویسندگان، وکالی امضا کننده ازمیاننفر « ۷۲۲» اسایم وحقوق زنان، کنشگران مدتی ، مدافعان حقوق بشی  حقوق بشی
مندان،شاعران،  :اساتید دانشگاهو روزنامه نگاران  هبی

 
 

 امنشیآر  آتوسا
 یجابر  آذر
 ینور  آذر
 زدفریا نیآذ
 صباغ آرام
 کچومن نهیآرت

 انینظر  آرسن
 برومند آرش
  نیآر  آرمان
ی آرم  دهقان یر

 بالش آزاده
 دوایح   آزاده
 هوس یآز 

 آمنه بامدی
 نی یام دایآ

 نژاد یمیکر  میابراه
 باب احمد

  یپورمند احمد
 فی یرسی  احمد
 مشغوف احمد
 نظر کین احمد

 پيام احمدي ارتميس
 یاصغر  بر اردش
 یار یاسفند انایار 

 راسل وارتیاست
 خلف اریاسفند
 اسکوت   اسکندر
 بهلویل لیاسماع
 ختات   لیاسماع
 وارستگان اسوه
 یاحمد هیاس

ف   یموسو  ارسی
 یزدیا اصغر
 خاتم اعظم
 شاهریحی  اعظم

 نی یمب اعظم
 بر زه افروز
 یمغز  افروز
 دیمف افروز
 یبر جهانگ افسانه
 زاد شايسته افسانه
 انیصفائ افسانه
 یموسو  افسانه
  شهراسنر  اکرم
  مصباح اکرم
 موس اال

 موس الش
 محمودجانلو ابر الم
 رسبر الناز
 ناصیح الناز
 آذر الهام
 نژادپاوه الهام
 رزاقی  الهام
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 نژاد زارع الهام
 شفات   الهام
 تی قرا الهام
  یگودرز  الهام
 کاریپا الهه
 انیجورابچ الهه
 تی شکرا الهه
 صدر الهه
 یح  طانیق ایل
ی ال  کارلسن یر

 پيام احمدي اميد
 رازى اميد
  دشتستاتی  بر ام
 رمضاتی  بر ام
 سلطاتی  بر ام
 انینژاد هللا لطف بر ام
  حصار نوجوان بر ام
 فکور مسعودبر ام

 یستار بر م انور
 فال کین رجیا

  بیپورشک بابک
 فتوت بابک
 تی زابر م بابک
 یبر گلش باربد
سن بلکس  پبی
 نژاد مدتی  بنفشه
 خادمان بهاره
 محبعیل بهاره
 یحضور  بهرام
 عبایس بهرام
 انیدیجمش بهروز
 قیخل بهروز
 فی یس بهروز
  فدات   بهروز
 یمیکر  بهزاد
 یمحمد بهناز
  زاده میابراه بهنام
 قهرماتی  اریبه
ی به  آباد یر
ی ب  زادهبر پ نبر

 عبدالیه پرستو
 فروهر پرستو

 ملیک ایپرن
 یطبر  بر ضم روشن پرهام
 یبر ش پرواز
 هالو خ پروانه
 ساروقی  یخداورد پروانه

 کتویل پروانه
 یبر س زیپرو 
ی چنگ نیپرو   یبر
 حسنی  نیپرو 
 مقدم فی یحن نیپرو 
  رواخواه نیپرو 
 یشهباز  نیپرو 
 یمیفه نیپرو 
 یمیکر  نیپرو 
 محمدزاده نیپرو 
 ملک نیپرو 
 نظایم نیپرو 
 فاطیم پرى
 نعماتی  چهریپر 
 زار الله دختیپر 
 تی کاکا سایپر 
 تنکابنی  نجفی  سایپر 
 تی غمای سایپر 

 تی سما پگاه
  درفشان امیپ

 روستا ترانه
  برومندزاده تفی 

 نرص تهمينه
 تی رجا توران
 همنی  توران
 گانهی محتشم تورج

  طباطباتر بر م نایت
 السن این یرضو  ایثر 
 وسفی ی ایثر 
ی ثم  دیفر  یر

 نباتی  جاسم
 دشنی  یجاما
 گوندیب جالل
  یرضو  جالل
 چوراکیح   جمال
 جوشخون دیجمش
  یآباد یگو  دیجمش
 یداود لهیجم
 ندات   لهیجم

 شادانلو بر جهانگ
 پارسا جواد
 متویل جواد
 انیعسکر . ح
 زنجاتی  زاده حکاک بیحب

 یجعفر  حسن
 رادمن حسن
 زاده حسن

 زهتاب حسن
  یکالنبی  حسن
 هاشم بینا حسن
  نوبخت حسن
 یاشکور  وسفی ی حسن
ی حس  یموسو   یر
ی حس  فر احمدزاده یر
ی حس  ازین یاحمد یر
ی حس  النی یا یر
ی حس  یجد یر
ی حس  یر یجزا یر
ی حس  عصار یر
ی حس   شیمهراند یر
ی حش  یقمر  شمس یر
 کنمیم تیحما
 کوهستاتی  دیحمش
ی دم دیحم  ادهبر
 یراز  دیحم
 ینوذر  دیحم
 یتار  ابر حم
 اقبایل حوا
 نسب یحوار  لیخل
 ونیهما وشیدار 
 توران دانا
 فولر دس
 متوسل نیدلژ 
 کوهن دتی 
 پور رسول ایدن
ی راش  اکریم یر
  انسیزابر م کیراف
ی رام  شهرستاتی  یر
  گلشیحی  ربکا

 واتی یل رحمان
 پور بخشی  مهیرح
 روزبهان رزا
 تی دا تایرز 

 شوکنی  رسول
  آذرپور رضا
 باقر رضا
 چاوویسی  رضا
 نژاد عالسوند رضا
 جاتی یعل رضا
 قریسی  رضا
 فروش هل رضا

  مقدم رضوان
 یجعفر  هیرق
 انینظر  ایهارتون نایروب
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 وارستگان روحبخش
 افش رویح
 یاکبر  رودابه
 تی مصطفا روناک

 سلطاتی  ایرو 
 تی صحرا ایرو 
 مکریم ایرو 
 جودگ انویزاب

 مصباح زاوش
 شمس یزر 
 آمله ایسیال نیزر 

 عبدالیه زهرا
 کوشا زهرا
 یمختار  زهرا
 نی یمع زهره
 انیواعظ زهره
 صاقی  تی زو
 پور تفی  بایز 
 یاز بر ش بایز 
 لنکراتی  بایز 
 نی یحسبر م بایز 
 سکوگ الیز 

  یگوهر  -الکبی  ژاله
 عبدالباقی بر م ژاله
 جالیل الیژ 
 انیجورابچ الیژ 
  نعمنی  الیژ 
 نوربخش الیژ 
 واله الیژ 
 زادهتفی  نوسیژ 

 صفات  . س
 کلداتی  نایسابر 

 یبر ام ساحل
  تی آقا سارا
 یاحرار  سارا
 یارشاد سارا
 تی وفا سارا
 برمیک سام
 برهمنی  ساناز
 خاکسار دهیسپ
 وتی یهما دهیسپ

 اتابیک ستاره
 فر فیرسی  ستاره
 نوراحمر سحر
ی  رسور  كسماتی
 زاده منشی  رسور
 بهکام دیسع

  پورعبدهللا دیسع
 یوندیپ دیسع
 دهقان دیسع

 لنکراتی  سلماز
 صباغ سلمان
 یسواد سمانه
ی  ابر سم  اسیی
 فراهاتی  ابر سم
ی سم  یمراد یر
 سعادت هیسم
 یبر م شاه لیسه
 یستار  الیسه

 شعرباقی  سودابه
 انیچ قهیعت سودابه
 این فرخ سودابه
  پورانیآر  سوسن
 رسخوش سوسن
 یبر س سوسن
 شباتی  سوسن
 این فرخ سوسن
 سوفیا  و

 سوفیا  زینعیل
 اصل زات  بر م سوسن
 یبر نص سوسن
وس ی  سبر زاتی  مبر
ی  افنی  سيمیر   رسی

ی آئ کین امکیس  یر
 بیشک بایس
 مقدم وانبر س
  پاکششت وسبر س
 انیدرود وسبر س
 نژاد گریحر  وسبر س

زاتی  وس مبر  سبر
 یکیاو  لوایس
 دیمو   مایس
 نی یحس مایس
 سوار مایس
 فر هاشیم مایس
 دایهو  مایس
ی میس  یانصار  یر

 نی یحس افصج یشاد
 یانصار  شاه
ی شاه   انزیل یر
ی شاه  قدم ثابت یر
ی شاه  یدر یح یر
ی شاه  این رایحر  یر
ی شاه  انینعمت یر

 زماتی  شبنم
 بابیک یرسی 
 هاشیم بنی  فهیرسی 

 نی یزم شعله
 پورفیرسی  بایشک
 قوشه مایش

  بامداد شهب  
 روزرخ شهرام
 فداکار شهرام

 پور پاریس شهرنوش
 یار یاسفند شهره
 شودا شهره
 طلب یروز  اریشهر 
 یر یحا شهال
 یعبقر  شهال
 ياورى شهال
 انیباقر  شهناز
 رزادهیوز  شهناز
ی شه  یسپهر  یر
ی شه   نوات   یر
ی شه  واعظ یر
 یکلهر  زادبر ش
 اردالن نیبر ش
 احمد بنی  نیبر ش
 پاریس نیبر ش
 تهراتی  نیبر ش
 موذن نیبر ش
 انیقیدق ندختیبر ش
 تی رضا مایش
ی ام وایش  پور یر
 بینا وایش

 نجفی  یصبر 
 عبدالیه صدرا

  اصغرى صديقه
 فرماتی  قهیصد
 وسمفی  قهیصد
 یعلو  صفا
 شجایع هیصف

 بر مبر م صوقی 
 اتی

 نایلیز  ایصوف
 بارت   طاهره
 واعظ طاهره
  انیکالهچ طناز

ی صفا  طنیر
 هزار طوبا
 یمینع عالمه
 یعلو  عباس
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 فرویعی  عبدالعیل
 وارستگان عرفان

  بهرایم عصمت
  رسپولیک عظيم
  ماهباز عفت
 اقبایل عیل
  رانشایهیا عیل
 یپورنقو  عیل
 دباغان عیل
 زاده صحاف رضا عیل
 یستار  عیل
 عبدالیه عیل
 کامراتی  عیل
 کالت   عیل
  سبی یما عیل
 نجویم عیل
 ینوروز  عیل
 کیب خاتی  ضابر عل
 عطات   ضابر عل

 سلطاتی  غزاله
 شارمهد غزاله
 یمراد غزل

 یغالمرضاجعفر 
 بادامیح   فائزه

 پور حسن فاطمه
 یحصار  نی یحس فاطمه
 سنبل فاطمه
 یعامر  فاطمه
 نگریهن فاطمه
 نی یعبدالحس فتانه
 فتهیش فرامرز
 ینوروز  فرامرز
 یبر بش فرانک
 بافراتی  کارگر فرانک
ی فرانکل  یگور یگر  یر
 انیآر  فرح
 کمانگر فرح

 مناکیت فرحناز
 شقاف فرحناز
  یمحمد فرحناز
 نگهدار فرخ

 یرودبار  یدیجمش فردوس
 یجواهر  فرزاد
  منبت فرزاد
 رسشت پاک فرزانه

 فرزانه پریزادگان
 یا زواره فرزانه

  صداقنی  فرزانه
 یمیعظ فرزانه
 التی یم فرزانه
 ینور  فرزانه
 شی یپرو  فرشته
 یدیجمش فرشته
 عطا فرشته
 یزدی فرشته
 بهستا دیفرش
 ینوروز  دیفرش

 ارپوریشهر  فرقانه
 خشوخاور فرهاد
 تی سارا فرهاد

 کرشبی  فروزنده
 یمیتم فروغ
 روش فروغ
  یموسو  یفر 
 یبر بص بایفر 
  سامان بایفر 
زیفر   یحیذب بر
زیفر   اریس بر
 اشکان دیفر 
 پورعبدهللا دهیفر 
 یجد دهیفر 
 غائب دهیفر 
 ایدنیفر  دهیفر 
 انیضیف دهیفر 
 راد دونیفر 
 فربد دونیفر 
 اندوز فرح دونیفر 
 یفخار  نیفر 

ی  فهيمه
 زماتی

 پور بخشی  مهیفه
 ارمغاتی  فواد
 خاتیم هیفوز 
  نرصتپور هیفوز 

 یمراد قاسم
  پور قدرتی 
 یعلمدار  کاظم
 کردواتی  کاظم
 فی یحن یکبر 
  قاسیم یکبر 
 منش سیکر 
 تی وفا یکش 

 دلیقو  کورث
 واتی یک معتضد کورش
 پاریس اریکوش

 یو یخد نیکو 
 سونیهر  ایک
  نوبخت انوشیک
 رها ایمیک
  یاسد وانیک
ی راست وانیک  یر
 دریح ومرثیک

 مرزبان گریحر 
 یبر جهانگ گلرخ
 بر شم گوهر

 اتی
 انینظر  گوهر

 دیپورسع نی یگ
 تی طباطبا سویگ

 عنی یرسی  الله
 طالنر  الله
 انیشاهجان کیلرن
 نژادنی یحس دایل
 درفشه دایل
 انیعباس دایل
 یاسکندر  الیل
  بهراد الیل
 اللیه فیس الیل
  زاده طالب الیل
 نی یمب الیل
  یزدی یلیل

 سلطاتی  مائده
 یبر ام ماریل
 یعبدالقادر  هیمار 

 قلمکار ماشااله
 اقیاشت مایسی 
 اریمانا

 مانا صیاد
  پوروجدان ماندانا
 انیزند ماندانا
 یبحر  فناکار ماندانا
 منوچهري مانیلی 
 ایسیق ایما

ا  یصفار  مببی
ا جعفری  میبی

 رضاناتی  ویمت
 جهاتی  دیمج
 زات  بر م دیمج

 کرتیپ محبوبه
 نی یحس محبوبه
 زاده عباسقیل محبوبه
  راندوستیا محسن
 انیجعفر  محسن
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 یبلور  محمد
  بهمنی  محمد
 یپورداو  محمد
 نیاکبر  جواد محمد
ی حس محمد   عیبد یر
ی حس محمد  جهانشایه یر
ی  رضا محمد

  برقی
 وسفی ی رضا محمد
 شمس محمد
ادیعل محمد ی  بی
 فاریس محمد
 زادهمیکر  محمد
 یمیمق محمد
 یاسد محمود
 افشار محمود
 اقازاده محمود
 پورمختار محمود
 یجعفر  محمود
 زاد زماتی  محمود
ی عل محمود  لساتی  ادهبر
 زضوان مربضی 
 یز یر  توانگر مرتضا
 یافشار  مرتضی 
 میت مرجان
  مروج مرجان
 هاشیم مرسده
 فاریس هیمرض
 یمیابراه میمر 
 یاهر  میمر 
  بهرمن میمر 
 هفی یب میمر 
 پدرام میمر 
 پورتنگستاتی  میمر 
 دمهریجاو  میمر 
 یجد میمر 
 انیدیحم میمر 
 شیدرو  میمر 
  فی یشف میمر 
 هستاتی یکو  میمر 
 گل میمر 
 یالجورد میمر 
 نی یمع میمر 
 لو ملک میمر 
  یموسو  میمر 
 نداف میمر 
 ینوذر  میمر 
 نورافشان میمر 

ی اسمی میمر   یر
 یو یحی میمر 

 اعتمادزاده مزدک
 مزدک لیماکشی 

 نژاد یمیکر  مژگان
 یمیابراه مسعود
 رضواتی  مسعود
 خیمشا مسعوده
 خادملو مسلم

 بایعی  مصطفی 
 تی مال معصومه

ی مع  خزائیل یر
 توبلمن مغده
 
ی

 قنظری میک
 مانان میل

 شیبهک منصوره
  شجایع منصوره
 اتیب یتقو  منوچهر
 انینوروز  منوچهر

 شجایع بر من
 برادارن هبر من

 بینا مهتاب
 یانصار  مهدخت
 مجتهدپور مهدى
  زاده میابراه یمهد
 اسالیم یمهد
 پورمحسن یمهد
 آزاد چهره یمهد
 تی خدا یمهد
 انیدیدب یمهد
 فتاپور یمهد
  محسنی  وریفر  یمهد
  یاحمدنخل یمهد
  کوهستاتی  هیمهد
 گلرو هیمهد

 یاحمد مهران
 یحجاز  مهران
 مقرتر  مهران
  موذن مهران
ی مهرانگ  کار بر
  تی باال مهربان
  خدمتگزار مهرداد
 فهایم مهرداد
 کمپاتی  مهرداد
 مکنوتی  مهرزاد
 اقازاده حاج یمهر 
 انیعشق یمهر 

 گلدشنی  یمهر 
 مهسا برقی 

 نخواهیحس مهسا
 ایحیر  مهسا
 ایآر  مهناز
 اعراتر  مهناز
 یح   خورده مهناز
 صدره مهناز
 صدره مهناز
 تی فدا مهناز
 یکردجز  مهناز
 هوشمند مهوش
 رایه میه
ی مه  یمطهر   یر
ی مه  یو یخد یر
ی مه  بخش فاران یر
ی مه  یمیفه یر
ی مه   یمطهر  یر
 دشنی  مو

 زاده حایحر  مولود
ی  مونا

 اماتی
ا  یجد ميبی
ایم   یمیابراه بی
ایم  زاده اسکوت   بی
ایم  اعتضاد بی
ایم  یجعفر  بی
ایم  فاضیل بی
 عشفی  ثمیم
 شیپورع الدیم
 یانصار  نایم
 تی دارا نایم
 رساج نایم
 وضی یع نایم
 گ نایم
 واعظ نایم
 حر نویم
 یمیرح نویم
 سامان نویم
 انیبر نص نویم
 خوت   نوشیم
 روستا هنیم
 انیفرهنگ هنیم
 یز یتبر  آبران. آ. ن
 بر جوانش ایناد
 هیمحمد الیناز 

 انیخباز  ناناز
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                             ناهيدنرصت
                     

 فالح اصل اقدس دیناه
 اجهو خ دیناه
 فر صائب دیناه
 قاجار دیناه
  نورافشان دیناه
 عبایس ندا
 یلیوک ندار
 یراز  نرگس

 ماکشی یل زدکم
 خالفی  نزهت

یزی  ن. عابران تبر
ن  راد نسبی
 یافراز  نینش 
 صباغ نینش 
  انیطاعت نینش 
 کاوویس نینش 
 تی روشنا مینس
 آذر نژاد مینس
 ینوروز  مینس
 یاور ی مینس
 پاریس نینشی 

 چارزیاسبی  نفس
ی نگ  آقات  بر ش یر

 محمدیهنازیال 
 اعدام به نه
 رحماتی  نورا
 یعلو  نورا

ی  ی  نوشیر
 ثبوتی

ی  ی  نوشیر
  صادقياتی

ی نوش  خراساتی  یاحمد یر
ی نوش  انیبلور  یر
ی نوش  یلیعق یر
 یراز  دینو 
 یدیتوح هبر ن
 موسوس الین
 تی ضایب لوفرین
 منش قیتوف لوفرین
 فاضیل ماین
 مشعوف ماین
 عمراتی  ناین
 وباب ناین

 یمرتضو  یهاد
 ساماتی  هاله
  اتی یآر  هیهان

 قورخمز هیهان
 صالیح هما
 یمراد هما

ی  همايون
 شعباتی

  مهمنش ونیهما
 برنا هوشنگ
 عی    توز  هوشنگ
 یح  بر من هوشنگ
 التی یم هوشنگ
 غالیم هومن

 آذر دهقاتی  بدبر ه
 یلیخل دیوح
 فر یکهزاد ویل
 یآذر  دایو 
 نژاد ماتی یسل دایو 
 دیفر  دایو 
 یز یتبر  یحی یمشا دایو 
 تورنگ اسمنی
  قرباتی  یدی
 نوربخش زدانی
 لبی یم گانهی
هاشیم گانهی

 


