
  ١٣٧٧ های قربانيان قتل های سياسی آذراطالعيه خانواده 
  

 ،هم ميهنان آزاده
  

در ایران، پس از چهار سال مراجعه به دستگاه قضایی، نهادها و ١٣٧٧ما خانواده های قربانيان قتل های سياسی آذر 
ه در شرایط کنونی ادامه مسئوالن حکومتی برای افشای هویت آمران و طراحان این قتل ها به این نتيجه رسيده ایم ک

پيگيری پرونده، با وجود کارشکنی پدیدآوردندگان این جنایتها و ناتوانی و مصلحت اندیشی مسئوالن، در ایران امکان 
  .پذیر نخواهد بود

  
اینک ، ضمن آنکه حق پيگيری پرونده قتل عزیزان خویش را در یک دادگاه صالح و قانونی ایرانی برای خود محفوظ 

      ، از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضای تحقيق و بررسی پيرامون قتل های سياسی آذر می دانيم
  .را داریم ١٣٧٧

  
به آگاهی شما مردم آزاده ایران می رسانيم، که در پی اعالم درخواست پشتيبانی از این تصميم، شمار بسياری از 

  : همگانی شرکت کرده اندآزادیخواهان و عدالتجویان ایرانی در این دادخواست
  .از همه ایشان سپاسگزاریم و خواستار گسترش موج همبستگی عمومی در این راه هستيم

  
  :اسامی شماری از چهره های سياسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران که حمایت خود را اعالم کرده اند، در زیر می آید

  
  دکتر ايرج غارتی  غدير رويگريان  جواهر افسر  

  سرلشگر ناصر فربد  دکتر عليرضا رجايی  مد ابوالحسنیدکتر مح
  منصور فرهومند  فرزانه روستايی  مهندس حميد احراری
  امير فتاحيه  دکتر محمد حسين رفيعی  عبدالعلي اديب برومند
  اسماعيل فاضل پور  آتوسا راوش  سیمهندس فريدون آقا

  اسماعيل فراهانی  مهندس بابك رحماني  مهندس بامداد ارفع زاده
  علی فائض پور  غالمرضا رحيم  مهرداد ارفع زاده
  دکتر مرتضی فالح  دآتر علي رشيدي  دآتر اآبر اخوان
  دکتر رحمان کارگشا  منصور رسولی  دکتر لقا اردالن
  دکتر منوچهر کيهانی  دکتر بهرخ رئيسی  دکتر سعيد آل آقا

  بهزاد کريمی  مهندس محمود زنديان  دکتر محمود امامی
  مرتضی کاظميان  مهندس محمد زنديان  ايیدکتر مسعود آق

  منيژه گازرانی  احمد زيدآبادی   آزرم منش رضاحميد
  د گرگينومحم  حسن زرافشان  دآتر مجيد الهامي
  مهندس علی اصغر گلسرخی  مهندس آورش زعيم  الهه اميرانتظام

  فاطمه گواريی  دآتر رضا ساماني  مهندس عباس اميرانتظام
  دآتر محمدرضا گنجي   احمد ساعیدکتر  دآتر هرميداس باوند

  مرضيه مرتاضی لنگرودی  بدری سعيدی  دکتر محمد بقايی
  دآتر جمشيد لطفي  دکتر احمد سپهری  مهندس فرامرز بيانی
  سيد جواد مادرشاهي  حسين سکاکی  دکتر بهروز برومند

  رشيد مظفری سردشتی  منصور سروش  منصور بابايی 
   محمدیمهدی  دکتر محسن سازگارا  مهدی بهشتی

  سيمين مخبر  عبدالفتاح سلطانی  سيميمن بهبهانی
  فرزين مخبر  سيد محمد سيف زاده  محمد بسته نگار

  اسماعيل مفتی زاده  خسرو سيف  رابعلي براتعليتدآتر 
  دکتر مصطفی مالز  مهندس عزت اهللا سحابی  مهندس محمد بهزادی

  اسد موسوی  اله سحابیه  پروين بختيار نژاد
  نرگس محمدی  ابیحدکتر فريدون س  يانيمهندس عليقلي ب

  حسين مدنی  عليرضا ساريخانی  مهندس مرتضي بديعي
  علی اکبر معصوم بيگی  مهندس سياوش سميعي  مهدی پناهی

  نسترن موسوی  حسين شاه حسيني  دکتر مسعود پدرام
  مهندس علی اکبر معين فر  شهرام شيدايی  دکتر حبيب اهللا پيمان



  حسن مير محمد صادقی  ويسی امهندس حسين شاه  تکميل همايون ناصر دکتر
  سعيد مدنی  دکتر تقی شامخی  مهندس مصطفی تنها
  منوچهر ملك قاسمي  ابراهيم شاکری  مهندس مجيد تواليی

  فاطمه موسوی  مهندس هوشنك شعفي  رحيم ترابي نژاد
  دکتر محمد ملکی  محمد شريف  دکتر نصراهللا جمشيدی

  دکتر اهللا کرم ميرضايی  نيمير شمس شهشها  دکتر بهيه جيالنی
   محمد محمدي اردهالي  مهندس ناصر شيرازي  مهندس قاسم جنگی
  مهديه محمدی  موسي شيخ زادگان  دآتر افشين جعفرزاده

  مسعود مدنی احمد صدر حاج سيد جوادیدکتر  دآتر آمال جناب
  حسين مجتهدي  سيدرضا سيدزاده  دچوکا چکا

  يدزادهدآتر مهدي مؤ  مهوش صالحی  محسن حکيمی
  دآتر سيد حسين موسويان  ارم کاللیصحسنعلی    حجازیهط

  مهندس نظام الدين موحد  مهندس نسرين صدری  یدآتر علي حاج قاسمعل
  هادي مؤتمني  دکتر سياوش صحت  مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي

  هرمز مميزی  هدی صابر  انور خامه اي
  مهندس وحيد ميرزاده  فيروزه صابر  محمد حسين ختنی فر

  مهندس بهرام نمازی  وحيد صباغی  دوسترن خشايايحس
  مهندس حسن نائينيان  مهندس کيوان صميمی  خليل خليلی پور
  مهندس علی محمد نوروزی  مسعود صفاريان  محمد خليل نيا
  سعيد نيکويی  دآتر صحافيان  محمد خالقی
  مهندس سيد حميد نوحی  مهندس مجيد ضيايی  مهين خديوی

  يد نوحیمجدکتر   د طايفیمحم  دکتر علی خواجوی
  دآتر نقي پور  ابوالحسن طالقانی  غالمحسين خير

  رامين ناصح  اعظم طالقانی  مهندس هوشنگ خيرانديش
  مهندس علي اآبر نوشين  طاهره طالقانی  عباس دخانی

  دکتر ايرج نجفی  امير طيراني  دآتر پرويز دبيري
  دآتر پرويز ورجاوند  مهندس محمد طاهری  خشايار ديهيمی

  دکتر محمد وفايی  محمد رضا علی نيا  مرتضی دادرسی فر
  یدآتر عليرضا هوشنگ مهدو  شهين علوی  سعيد دورودی

  حميد وحيدی منش  مهندس حسن عرب زاده  علی اشرف درويشيان
  منصور ولی  شيرين عبادی  محمد علی دادخواه
 مهندس وحيد ميرزاده  رضا عليجانی  دآتر حبيب داوران

  مهندس علي هنجري  محمود عمرانیمهندس   حسين راضي
  رضا يکرنگيان  احمد عبدالحسينيان  جهانگير رضوی

  هايده يوسفی  مهندس حسين عزت زاده  تقی رحمانی
مهندس مجيد يكتا  دآتر جمشيد عليزاده   جواد رجائيانحمدم

    غدير رويگرياندکتر فريبرز رئيس دانا
    دکتر عليرضا رجايی  
  

 پشتيبانی از دادخواست ادامه داشته و متعاقبا نام های ديگر هم ميهنان آزاده ای که در به آگاهی می رساند که **
  .**درون و برون کشور به اين کارزار ملی می پيوندند به اطالع همگان  خواهد رسيد

  
 org.daadnameh.www      **  دادنامهپايگاه اينترنتی  **
 


