بیش از هزار نفر از فعالین اجتماعی خواهان آزادی زندانیان بخاطر پیشگیری از
ابتالی آنها به بیماری کرونا شدند
شیوع بیماری کرونا بسیار جدی در حال گسترش است .کسی در جامعه در امان نیست .اما در این میان
زندانیان محبوس در زندانهای کشور در خطر بسیار باالیی قرار دارند .تعداد زیادی از بهترین فرزندان
این کشور به اتهامات سیاسی در این زندانها محبوس هستند.

باتوجه به عدم وجود امکانات بهداشتی و پزشکی در زندانها اگر در هر بندی از زندانهای کشور یک نفر
به ویروس کرونا مبتال گردد آن زندان به قتلگاه زندانیان بدل میشود.

اخباری که از داخل زندانها مبنی بر عدم انجام هیچگونه اقدامی جهت ضدعفونی کردن محیط و عدم
دسترسی زندانیان به مواد بهداشتی به بیرون از زندانها میرسد خانواده های زندانیان و کل جامعه را به
شدت نگران کرده است.

واقعیت این است که زندانیان در شرایط اسارت ،برای پیشگیری از ابتال به بیماری هیچگونه توانایی
برای حفاظت از سالمت خویش ندارند به همین جهت مسئولیت حفظ سالمت زندانیان تماما ً با مسئولین
قضایی است.

از اینرو ما امضا کنندگان زیر همگام با خانواده زندانیان و در تأیید درخواست آنها ،قاطعانه از قوه
قضائیه و نهادهای مرتبط می خواهیم که نسبت به آزادی زندانیان و یا قبول مرخصی تا پایان دوران
بحران اقدام نمایند.

اکرم رحیم پور -یاشار عظیم زاده -آرش عظیم زاده -ناهید خداجو -پروین محمدی-شیث
امانی -فواد کیخسروی -مظفر صالح نیا-نسرین جوادی-فرهاد شیخی -شریف ساعد پناه -
حسن قربانی -حیدر قربانی -ادینه بیگی-زاهد سلیمی -لطف هللا احمدی-طیب چتانی-فرهاد
چتانی -حسن کمانگر -یدهللا هادی-رفیق کریمی -ارمین شریفه -هاوژین لطیفی-علیرضا
شریفه-جلیل رحمانی-عرفان کهزاد-نیلوفر فتحی-واله زمانی -یدی صمدی -فرح حاتمی-انیشا
اسد الهی-هادی سلیمانی -رحمان سلیمانی -سنور صمدی -شکیال مرادی -ساالر غفاری -
عمران غفاری -مومن ساعدی -علیرضا ادینه -امیر چمنی-امیر امیر قلی -فخرالدین احمدی

سوادکوهی -هوشیار چتانی-جبار قادری-کامیار فکور-نادر قربانی-فرهاد گل نما-کاوه
احمدی -مهدی غفاری-لونا یوسف زاده -حسین شاکری-اسماعیل قنواتی -شیدا عبد خدا -امید
مالیی -حامداحمدی -هیرش امینی-سیما راد منش -رحیمه حسینی-بهاره زندی -اسرین
رادمنش -هادی زندی -شیرین کریمی-پوران رحمانی -ارسالن وکیلی -شورش رحمتی-سالم
خالدی -قاسم هراسی-خلیل رحمانی-رضا صداقت -احترام شکوری -افاق شکوری -
خسرواشنای-دیاکوسلیمانی-میثم سلطان ابادی -جلیل پروین-فریده محمدی -شهرام عزیزی -
جمال سلیمانی-کمال سلیمانی-رزگارسلیمانی -هیوااحمدیان -خانمه سلیمانی-سیوان کرمی -
خبات کرمی -سیروان کرمی -وحیده جوهر چی -بهمن کرمی -شیرکو خالدی -بهرام مقدم-
لونا یوسف زاده -بهروزمقدم -ثریارستمی -فایق حکیمی -ارام امینی -شاهرخ محمدی -
جبارمحمدی -بهمن سلیمانی -فخراالدین سلیمانی -علی محمدی -یداله مرآدویسی -بدیع
مرادویسی -جمیل محمدی -فرهاد فرهادی -عسل محمدی -هیراد پیر بداقی-رهام یگانه-شیوا
موسی زاده -امید زمانی-هوشیار زمانی-مرضیه عزیزی -نسیم افشار -علی افشار -خبات
فرهادی -هیرش امجدی -برهان حمیدی -جبارسلیمانی -اوات میرزای -جهانگیر سلطان
ابادی -حیدرسلطان ابادی،خالد اتشی،کیوان سلیمانی -اشکان رحمتی -میکائیل نیکزاد -انار
احمدی -حسین احمدی-طاهر احمدی -حسین احمدی-ارسطو احمدی-کیوان نیکزاد -ارش
قیصریان-سهیال مجیدیان-وحیده مجیدیان -محمد قیصریان -پرویز صالحی-عثمان قیصریان -
شبنم اشوری-ماریا کمالی -ساالر لطیفی-نازیال صالحی -پرویز صالحی -مختار صالحی -
آفاق قیصریان -فریبا اقایی-بهار اقایی-مریم اقایی-امید اقایی -فریده اقایی-حسام بیات -مهران
حسینی -رئوف حسینی-بایزید حسینی-خانعلی نادری تبار -مسعودنادری تبار -
حسن قنبری -محمد شفیع قنبری-لقمان حسینی -پیمان حسینی-یحیی جاللی-اشکان دلشاد -علیرضا احمدی-سعید اجاللی-حسن سمیاری-یوسف نجف زاده -شاپور حسینی -محمد
بابایی-مجید مجیدیان -خالد طاووسی-فرزاد حسنی-شیرین افشاری -پرستو سلیمی-خسرو
مهتدی-قاسم بابایی-ترانه موحد-شروین موحد-اذر کنجی-سمیرا لطفی-مستانه غفاری-نریمان
یعقوبی-سهراب متین -حمیرا امید شفاعتی-نسترن خدایی-جلیل توحیدی-مریم خدایی-شقایق
بهزادی -قادر لطفی-منیژه اقایی-شاهرخ نریمان -رحیمه مشیر پناهی-مهدی فخری -الهام
صالحی-
بهرام امامی-سامان قادر نژاد -ارزو مرادویسی-عارف رحیم پور -ایرج رودباری-سامان
رحمانی-عارف رحیم پور-فوزیه اسماعیلی-نگار مسعودی-محسن محمدی-افسانه قربانی-
پوریا کوئیک -جعفر شادی -فرشاد شادی-کاوه محمدی -انور قربانی-عادل عزیزی -سیف
هللا شادی -احمد رحمانی-عطاله ویسی -سیروس شاپوری-فرزاد عزیزی-عادل عزیزی-فاتح
روحانی -عبدهللا قربانی-محمد قربانی -عبدهللا یوزی-یزدان محمدی -فرید قنادی -مسعود

قنادی -پیمان فرهنگیان -سحر ناز عمرانی -محمد فراست -هادی متین-مهناز نوری-بدیع
اقازاده -نشمین شریفی-مهدی رسولی-جمال مروتی-شهناز قنبری-سوری مروتی-فریده
شجاعی-بهرام نوری-هستی محمدی-جالل شوقی-ثریا یوسفی-مریم یوسفی-سهراب فرهادی-
نسرین شوقی-فریبا نوری-افاق مصطفی-فاطمه زارع-زهرا محمد رضایی-فاطمه اسدی-امیر
نبی زاده-حبیب مرادعلی بیگی -ساره برکاتی -پروین سلیمی -عزیز قاسم زاده -شهرزاد
قدیری -کاوه مراد علی بیگی -فاطمه محرر-طناز کالهچیان -پروین اسفندیاری -اکرم
رمضانی -کیوان سوسن-معصومه اجاللی-اکرم رمضانی-تینا اصل فالح-ینب موسوی -
فاطمه کریمیان-پریسا اقایی-چنور اقایی-شیوا مصطفی -ژیال شیری-پری نوشادی-شایسته
دژبند -سارا رشید پور-فرشید ایرانمهر -گلنار قریبی-نرگس زارعی-الوین حریری -محمد
مولودی-
ه سادات شهیدی-زهرا اقا جانی-میترا اعتضاد -مجید لنگرودی-محست تکرلو-منیره هوشفر-
فرنوش احمدی-علی ایزدی-زهرا فیاض-سحر احمدی-بهناز لطفی-فریبا دربندی-علیرضا
یزدانی-سعیده امیر کیانی-زهره طراوتی-مریم صدرزاده-فرشته اسانلو-فاطمه اسانلو-
منصوره اسانلو-ملوک اسانلو-رمضان اسانلو-اعظم دفین-داووددفین-علی گل گزی-یاسمن
امیر کیانی-زهره معینی-سید جالل مدبر-مهدی جباری-زهرا شکیبا-اکرم مصباح-اولدوز
هاشمی-خدیجه پاک ضمیر -احترام عبدوس-رضا اسری-حسین مهدیزاده-منیژه ازادی-حبیب
عزیزی-زری احمدی-فرخنده جعفری-فرزانه شایگان -نیره طاهری-معصومه فرحبخش-
ترانه راد-زهرا حقگو
رحمان بیگی-احمد مرادی-اشکان برفیپور-محمد بصیری-محمود کیانی-عزیز نصیری-هیبت
اله ترکی-فیروز ترکی-داوود ریاحی-غالم غیاثی-کیانوش پور کیان-ایمان فرحانی-پیمان
شجیراتی-الهام رسولی-لیال عظیم زاده -پیمان سالم -یداله باقری-سکینه باقری-امید اقدمی -
جعفر ابراهیمی-سمانه عابدینی-گیتی اسد الهی-سرور سالمی-صابر صفری -خالد لطفی -
هیمن اسد زاده -رویا عزیزی-عباس لطیفی-سرور زندی-ماهان زندی-هما رئوف -ایوب
محمدی-سعید شایان -محمد رفتاری-منیره وافی-نیما راستگو -همایون گودرزی-نیلوفر
شفاهی-رویا صبوری-مانی باقری-پرستو نبی یون -مجید یعقوب نژاد -هیوا زمانی-گلریز
تالیجاری-رزگار زمانی-بهاره سالکی-کیانوش وکیلی-رضا پری رویان ساالر حسینی-اصغر
پری رویان -سعید مفتاحی -آزاد حسینی-یونس تیموری -کامل حسینی-طلعت حسینی ازیتا
شیخی-توفیق امینی-نرمین حسنی-فرهاد حسینی -فواد حسینی-فاطمه بارانی-کژال حسینی-
کاوه احمدی -سر گل حسینی-طاها شاهمرادی-ایران حسینی -کاوه کریمی -حامد حسینی-
خلیل امینی-عدنان فتحی -ابراهیم امینی -اشرف پیر خضری-خلیل سهرابی-فرزانه کمانگر -
عسکر خدایی-حامد جاللی -پدرام نادری-نرمین رستمی-مهرنوش مهدوی -عطااله صارمی-

حسن خورشیدی-نیما شوقی-اسد مشکینی-رستم بابایی-فاریا متین -سهیال اشنا -فوزیه قطبی-
بهاره حسنی-رامان ساعد-حسین قربانی-موسی نوری-ثریا قربانی-منیره قربانی-ستاره
جاللی-فاطمه قربانی-حریره حسین پور -محمد حسن قربانی -مرتضی مردوخی -واحد
قربانی-صالح زمانی-برهان قربانی-رحمان رحمتی -فریده قربانی-سعید شیخی -عرفان
قربانی-پیمان نیک نژاد -خدیجه قربانی-میثم قربانی-شایسته شیخی-سونیا قربانی-زانیار
قربانی -ابراهیم نیک نژاد -اشرف مراد علی بیگی -حسن حسینی-خلیل امینی-گالله قربانی-
الیاس قربانی-جعفر امانی-رامین شاملی-کیوان رحمانی-زهرا قربانی-ادریس قربانی-علی
رحمتی-شیوا قربانی-هیوا قربانی-مازیار بهمنش-وحید حسین گو -بهروز فریدی-کیوان
شاملی -حامد امانی-فردین قربانی-لیال ندیمی -فاطمه قربانی-پروانه جوانمردی-سهیال
قربانی-سیروس آرمنده -حامد فهیمی منش-هادی پور فاضل-کریم انتظاری-هیوا سهامی-فرح
قادر نیا-پدرام معینی-فرزانه معینی-فوزیه معینی-عزیزاله معینی-فخری تبار -الهام وثوق-
منیژه اورزه-حمید شوقی-منیره اقاجانی-اسد هللا مودتی-فرید افتخاری -حبیب فروغی -اسد
خرمی-هوشمند خلیلی-هادی شریفی-مهربانو متین-کوروش قبادی-صادق قبادی-طناز
عبادی-نسرین امید شفاعت-نسترن فرخی-هدایت طباطبایی-هیوا خرسندی-عاطفه خرسندی-
شکوفه حسنی-مریم قدیری-اشکان کاوه-مهناز مرادی-شیرین فرهادی-معین فرهادی-قادر
شفاعتی-ناصر حیدری-فرزاد اظهری-فردین احمدی-عرفان احمدی-سیمین حاجعلی-محمد
صادقی-راحله راحمی-رقیه زارع پور حیدر همسر روئین عطوفت-ازیتا همسر علیرضا
گلی پور -عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی-مریم ایزدیان -زهرا رحیمی-مجتبی امامی-
طاهر خطیبی-نادر پورمحمدی-فرخ طهماسبی-شیرین اندری-حمید رضا سهرابی-فرهاد
کدیور-قاسم تهرانی-شهروز بهکوش-بهناز اقا زاده-طیب امیر شکاری-رسول ریاحی-مهران
ندیمی-ترانه شهریاری-هاشم قداست-بهار یوسفی -مهران تیشه-کیومرث طعامی-براتعلی
قاسمی-بهزاد تیشه -حسن نورزاد -سعید رضایی-احسان رضایی-یاور ذاتی-ژیال مکوندی-
زهرا اذعانی-کبری موسوی-صغری شرف الدین-بشیر اقایی-طیب مرادنژاد-محترم زمانی-
صالح نیک نژاد -مصطفی مروت-حیدر غیاثی-شادی سبز علی-شاهرخ قادری-شیوا قادری-
افسانه ندیمپور-هادی کرامتی-افسانه نوری -هاجر رسولی-الینا صداقتی-مجتبی نوایی-احسان
چراغی-نوید کوشا-کاظم لطفی-آذرلطفی -شیوا لطفی-محبت لطفی-شهرام قداست-انوشه
مرادی-مهرداد خطیبی-مهری خطیبی-نازنین فتاحی-سارا ندیمپور-فرح ادیب -زهره قاسمی-
نورا متاپور-خاور جوادی-حورا مهر پرور-صادق صبحانی-یعقوب صبحانی-ناهید محبی-
ترانه ثروتی-شورانگیز ثروتی-مهدی خلوتیان-جلیل صارمی-اراسته کمانگر -نظیفه
قهرمانی-علی ذوقی-حشمت ایمانی-ایوب رنجبر -حسن محمدی -فریبا رستم پور-شروین
رستم پور-صدرا تورانی-غالمعلی فرهادی-ترانه معین -زانکو محمد رضای-رزگار زمانی-
کیانوش وکیلی-محمد زارعی-خبات زارعی-اوین قادری-اناهیتا سرهنگی-شهاب ولیخانی

چگنی-غزال علیزاده-حمیرا کامل-غزال تالیجاری-هیمن تالیجاری-اکو محمد رضای-چیاکو
محمد رضای-محمد حمیدی-مهرزاد بیرانوند-نسرین بهمن پور -فاطمه بهمنی-محمد کرد-
ژیال خیر -اصغر امیر زادگان-وحید میرشکار-منصوره عرفانیان-سارا سیاهپور-یعقوب
یزدانی-فرزانه ناظریان پور -مسعود زینال زاده-محسن رضایی-نرگس میر هاشمی-علی
سلطانی-مرضیه درود -صادق رضایی-پریسا خالقی-مهسا احمدی-ایرج اخوان -مصطفی
داداشی-تیمور امیری -پوران پناهیده-اصغر بابایی-شوقیه سهرابی-محبت تارا-سارا صلواتی-
عبداله تالیجاری-افسانه زمانی-رویا مباشر-تینا مباشر-حسن عباسی-شرافت عباسی-ژیال
نبات ریز-هاشم نبات ریز -نریمان خلقی-عرفان خلقی -برهان قاسمی-شهروز هاشم زاده-
عبداله قاسمی-بهزاد کمانگر-پشتیوان نوری-یاسر محمدی-پدرام محمدی -حورا فرهادی-
فه فرهادی -ستاره محسنی-یاسین تورانی -ارزو عباسی -شبنم عباسی-منور عباسی-هوشمند
غالمی-هادی افراشته-انیسه دائمی-حسین دائمی-مریم کریم بیگی-روناک بیگلری-افسانه
بیگلری-مریم مرادی-محمد علی زحمتکش-مریم حق شناس-محسن عمرانی-تورج گورکانی-
موسی الرضا جلیلی جشن ابادی-افسانه عظیم زاده -امنه محمدی-اکرم محمدی-سهیل
محمدی-ملینا پیلوار-پرستو بیات-مینا رستگار-نگار رهبر زارع-سروش راد -زهره بهمعی-
فاطمه اینانلو -اسیه عباسپور-پارمین روشن زاده -سهراب فرهادی-برزو بیرانوند-سرور
پیروانی-تمام پاشایی-فرشید پاشایی-فرهاد پاشایی-فرید پاشایی-صالح الدین سورخی-عارف
کرمی-ناصر کرمی -فواد کرمی -ثانیه کرمی-آرش احدی مطلق-امیر مختارزاده -محمد
محمدی-حسن کریمیان-حسن جهانچی-اسحاق راستی-محمد قاسمی-ترانه اسفندیاری-اردشیر
اسفندیاری-مسعود فرهیخته-مینو خدیو-بیژن نجفی-شکوفه سلیمیان-زهرا سلطانی-ثریا نور-
رحیم امیری-شهپر بامدا -فهیمه باد کوبه -ناهید حسینی-محبوبه فرح زادی-منصوره فرح
زادی-عنایت وثوقی-حیدر دولتیاری-حسن دولتیاری-فاطمه دولتیاری-فیروز فیضی-صالح
فیضی -فرهاد فیضی-محمد صدیق نصیری-شیوا محمدی -رحیم مرادی-افشین مرادی-بالل
حبیبی-محمد حبیبی-فایق حبیبی-صبری حبیبی-حسن سبزی -ابراهیم سبزی-ابراهیم فیروز
زارع-اسحاق فیروز زارع-عزت کرمی-محمد کرمی-پریسا کرمی-عثمان کرمی-فریبا
کرمی-زهره خالدیان-اشکان خالدیان -ژاله روح زاد-محمد رضا رمضانزاده -مریم باقری-
محبوبه کرمی-نگار سنندجی -صبری هاشمی-اقبال هاشمی-اردشیرهاشمی-فریده رضازاده-
احمد رضازاده-شاهو نوشادی-فرهاد سوسنی-فریده سوسنی-مریم نوروزی-جابر علیزاده-
ارزو نخستین-سها علیزاده-مهال کمپانی-صبریه محمدی-راضیه محبی-شهال مصطفی-مریم
زارعی-مهر نوش حیدر زاده-امیر رفعت صیرفی-نازنین تکابلو-مهرنوش حیدر زاده -باهر
علمداری-ناهید فتعلیان-روح هللا مردانی-ملیحه کریم الدینی-فاطمه ملکی-بتول کاظمی-هما
اسدالهی-مهسا محبی -فواد هاشمی -نسرین پایدار-شیرین پایدار -محسن جواهری-شادی
جواهری-عدنان جواهری-سعید خلقی-آسیه خلقی -جمشید طوفانی-طیبه طوفانی-افاق شاه

غیبی-اقبال شاه غیبی-مرسده محبی-شیوا محبی-نسترن توانا-مریم محمدی-اکرم نصیریان-
ناهید شقاقی-اسرین درکاله -عیسی وحدانی-حامد کیان -اذر خدابنده -شهرامحدابنده -کاظم
ایپکچی-میالد فرج زاده-علی غالمی-مقداد دهقانی-مهشید هیبت-نگین ارامش-هدایت
خسروی-مهرانه تاجیک -شیرین تاجیک -توران تاجیک-سمانه دشتی-پژمان دشتی -نسرین
چراغی -حسین اقایی-اسماعیل فتاحی-شیرین احمدی-عالیه امیری-جمیله روحزنده-عاطفه
المعی-علی امیدوار -فاطمه فتوگرافی-منصوره منصوری نژاد-مریم المعی-فاطمه میر
ابوالحسنی-رضوان تحویلیان-فرح ساداتی-محمد علی زحمتکش-داوود داوری-افسانه عنایتی-
عالیه اقدام دوست-صفیه اقدام دوست -نصرت بهشتی-فریده کریمی نژاد-اعظم رضائیان-
حبیب هللا سالکی-ارزو تنومند -محسن سلیمان نژاد-منیژه رئیسی-فاطمه جاللوند-مریم
عقیقی-وحید حسینگو-ادریس منصوری-فرهاد نصیری-مرادافتخاری-سعید توشه -ابراهیم
امیری-فهیمه عاملی-بهرام خرمدل-فوژان چراغ ویسی-فراست بحرینی-جمیله نصیریان-رقیه
شقاقی-رضا زمهریر-زهرا شمسانی-بهمن محمدی-زهره شمسانی-هاله صفر زاده -زینب
سپهری-اتوسا شهریاری-ایرج کاردان-محسن مالمیر -عباس مالمیر-مظفر مالمیر-گودرز
مالمیر-معصومه خسرو شاه -نسترن امیریان-ازاده محمد پور -فروغ فالمرزی خواه-ایدین
حالل زاده -محدثه معقولی-پژمان همتی-حسام الدین بیات-علی اصالحی-علی قانعی -نسرین
خدادادی-محمد کولیوند-محمدرضا ویس مرادی-بهنام فتحی-محمد مقدم-علیرضا شیخی-
مهرداد بهرامی-حامد ترکاشوند-بهنام فاتح-علی ناصر رنجبر-علی کشتخوانی-رضا اله
وردنی-وحید روشنی-رضا عابدینی-محمد دانیالی-محمد محرابی-عابد بابکان-مبینا فیروز
زارع-ناصر خیل فرهنگ-مجید خلیلی-علی گروسی-مسعود گروسی-پیمان خدارحمی-علی
خدارحمی-وحید کولیوند-سعید مرادی-عباس مزگرادی-حسین یادگاری-حسن بیات-رحیم
واحدی-محمد رضا طاهری منش-مرتضی انصاری-میثم جلیلی-میثم کشتکار-حمید کشتکار-
میثم خلیلی-میالد کشتکار -امیر حسین رحیمی-علیرضا امین دهقان -علیرضا محمودی-
محسن امین دهقان-احمد امین دهقان -متین سالمی-حسین سالمی-عرفان سالمی-هادی
ترکاشوند-علی سالمی-علی ترکاشوند-امید شور گشتی-علی ذولفعلی-حسین پیروار-مجید
اسدی-امیر رحیمی-حمید افتخاری-حسین عسکری-شارام محمدی-حسین محمدی-بدریه
محمدی-پریوش محمدی-حسین غالمی-سلیمان شیخی-کاوه شیخی-کیوان شیخی-نجم الدین
شیخی-سعید جمشید پور-ابوالفضل فتحی-سعید قاسمی -افاق قیصریان -شپول قیصریان-مجید
قیصریان-ساالر قیصریان -پروین قیصریان-مجتبی بهرامی-رضا سلیمی-محمد یگانه-محمد
خدادادی-رسول اکبری-رامین اکبری-رضا اکبری-اشکان سعادتی-عرفان سعادتی-امیر
حسین خان ساری-محسن متهنی-میثم دلخوانی-کیوان رضایی-امید ارامی-ایمان محمدی-
سجاد ایمان طلب-عارف رهبر -فرشید رهبر -فرید رهبر -فرید کرمی-محمد چوپچیان -امیر
چوپچیان-امیر ازادی روستا-

