
 حال ایران خوب نیست

 ها پر از اشک یم شود و بغض راه گلو را یم بندد،چشم

 اینجا فقط صدای مرگ یم آید دیگر نیم دانیم باید 

 
 
 بگرییم یا برای  شیییییییییییییین 

 
ک سیییییییییییییییسییییییییییییییاان و بلوچسییییییییییییییاا  برای داس بر گردن رومینا و گریه های دختر

 !.  ی کارون_ خوزساان

 و زاگرس یا جنگب ! یا زلزله زدگان شرمانشییییییییاهنیم دانیم باید به فکر سیییییییییب شرمان باشیییییییییم 
 
کا  های هتر

  ! دریاچه ارومیه و تاالب انزیل و شادگان و هور العظیم

نگاران  و ششیییییییییینر  هواپیمای اوشراین   جان باخاگانبخوریم یا  غصییییییییییهبرای واژگون شییییییییییدن اتاروس ختی

 ! گان ایراند دی به یاری کادر درمان بیاییم یا داغ! سانچ  

 

مندان    مسییییییاقبما هت 
 
نیم دانیم، اعالم  جان ایران ه ایران شه خود را جدا از مردم نیم و فعاالن مد 

  ل  یم شند  شوب
 
 را برای زند 

 
 شه ابادا س تریر حقوا انسییییییییییییییا 

گلوله و   ،یم شنیم پاسییییییییییییییا ملنر

یشه در شنار همچون همو درد ششیده ایران را شنیده ایم صدای دادخوایه مردم ما زندان نیست و 

  . همو نان عزیزمان هستیم و  شوب ناجوانمردانه مردم  شنه خوزساان را محکوم یم شنیم

 است
 
 هست به خا ر ایسااد 

 
 ! چون اگر هنوز ایرا 

ماه  ۳۰  ۱۴۰۰تتر

مندان موسیقر  های تجسیم ،جمیع از هت    و فعاالن ، تئاتر سینما ، هت 
 
  -فرهن 

 
 مد 



،محمدرضییا ابراهییم، آریا آرام نژاد، حمیدرضییا آفریده، نیلوفر ابراهییم، 
ر
، خرسییو احدزاده امتر اثبا 

ن معصیییومه احمدزاده، جهانبخش احمدپور، سیییارا احرار،  ، بتر 
 
فریدالدیر احمدی، مرتضییی  اردسیییاا 

ی، صمد اسدالیه، ارژن،  قانسیم افااده، ، نادر اسماعیب زادهآزاده امتر اونیش سیم، محمدرضا امتر

مهدی باقریان،  کامبتر  باقری،نارص ایزدی،  سیییییییییاار اور ، فریدون امیدی، مزدا انصیییییییییاری ، امیر  الیه، 

 ، مسیییعود  ، سیییورنا پرهتر کار صیییادا بیقرار، بیاا بهشیییتیان،  ،جواد بطحا س  مهدی بزرگمهر،تینا بخشییی 

، نجمه تجدد،  تاجیک،
 
سعید جاوید، حامد ثابت، داریوش تقر پور، فرشید توکیل، اسماعیب تهرا 

 جعفرزاده، فرید جعفری سییییییییمرقندی، عیل جعفری پایان، ایمان جعفری پایان، 
 
سییییییییینا جعفری ما 

عباس حاجی  محمدرضیییییا حام رسیییییامبگلو،مهدی جهانگردی،  جمایل، محمد  مهدی جالیل،  شیا، امتر

، نیا،  ، ،ایمان حجتفرید حامدی، مهدی حبینی ، مهد محمدحسییین  حمید محمد حقگو، ی حسیین 

پژمان  محمید خداداداش، وحیید خانه سییییییییییییییاز،کاوه خازه،   نگیار خارشر،مسییییییییییییییعود خادم، حمیایتیان، 

ضیییییا خوش نقش،خلییل،  ، حامد داراب،   علتر ، شوروش دانا س ضیییییا دریا س ، علتر بنیامیر  محسیییییر دهین 

، نازنیر  رج  دوسیییییییییت، عیل رادمان، دیلم شاویل،  نارص شیییییییییاپور رحییم، یلدا رحم دل، جمال رحمنر

عیل رشییییییدی، فرشیییییاد رسیییییایم، مهدی رحییم زمسیییییاان،  نسییییییم رحییم، ،رحییم، محمدامیر  رحییم

، ،لیال رمضییییییان اه،خو احمد رضییییییا 
ر
 رهنما،  بهزاد رواق

 
مجید زارع زاده شییییییادکایم، امید رئیس دانا، ما 

 ید فر حسییییییییر  رخشیییییییییان، رها  مدی،  ،الناز ژاله چیر  حسیییییییییر  زمان، مریم زندی، شییییییییهناز زهااب، 

،مونیاا سییییلحشییییور، سییییعادتمند، 
 
هوشییین   سییییهراب سییییلییم،محمد سییییلمان،  محمدرضییییا سییییلطا  امتر

 ، ، شییاهرج 
 
، فریده شییاهسییوارا  ، مازیار شییایه، ناید شییاه نشیییر 

 
یف پور ،  امید شییلما  گلناز جواد   

 ، یق     ،
 
 صییییییحرا شییییییعبا 

 
ضییییییا شیییییییبا  ازی،، علتر ترانه  صییییییابر،شییییییهرام بهزاد شیییییییشییییییه گران،  رضییییییا شییییییتر

، پرسیییاو صیییالچ، شیییهرام صیییاریم، صیییادقیان،  ی، هیال صیییدیقر ،مهدی صییییاد جهانگتر  احسیییان ضییییا س

روشییینک مسیییعود عبدالرحمر، ، الله عبایسآرش عادل پور، رضیییا عالیم، رضیییا عباس زاده مناظری، 



، عجمیان ادهعادل عالسییییییییییییییوند، ، نیما عر ی هوتر  مازیار غری ، ، حسیییییییییییییییر  علیشییییییییییییییاپور،پرهام علتر 

، حسیییییییییییر  فاضییییییییییب، فرمان  هرانیان،  یرفرز حمید غالمعیل، مائده غالیم، غضیییییییییینفری، 
 
ضییییییییییا فا  علتر

، داوود فاچ، فاحعلیییان، 
 
شیوان سییییییییییییییینییا فرزایم راد،  میییدیییا فرم نژاد، فریییدون فررود، بییابییک فراهییا 

ز فرهن  مهر، آرش فرهن  فر، محمد فرمانیان، فرزیر،  احسییییییییییان فریدافشییییییییییار، نگیر  فرهود، فریتی

رضیییییا  مریم قائیم، ،محمدامتر خشیییییایار قاسییییییمآرش قاسییییییم، سیییییید مهدی قادری،  ،پدرام فریوسیییییق  

ا قنتی ور، شییییییییادی قدیریان،  قجر، ،یر کاراندیش، ذمهرآحسیییییییییر  قناعت، سییییییییمتر
 
الهه  ماتیسییییییییا کازرو 

 ،
 
  بهزاد کامبوزیا،کاشا 

 
ن کامکار، اردشتر کامکار، هانا کامکار، سهراب کامکار،  ،احسان کامرا   از فر بتر 

 ،
 
، وحید شردلو، کاویا  ، شهرام شسا س ، میثم شررال س

ی
،حسر شریم زاده، فاروا شسما  ضا کلیا س  علتر

، روشیییییییییییییینییک   منش،  ،محبارییه گلزاری، هنگییامییه گلسییییییییییییییاییان، خییالگ گرجی
 
آرش  محمییدمهییدی گورن 

 ، محمیید هییاشییییییییییییییم مرادی،  نییارص محمییدی،نفیسیییییییییییییییه محمودی نژاد منفرد،  فرزاد محمییدنژاد،الهیچی

ییییییی معظیم، زاد،   پریزاد مشیییییییکسییییییییدمحمد مروم، ، فرخنده مرعشییییییی  مرشیییییییدزاده،  فررد مردی،  شرسی

 ،
 
ضییییییییا معماریا  ، علتر ،  عیل مغازه ای، امتر معین 

 
مهرداد منصییییییییوری، شیوان مکری، محمد امیر  مغا 

 شیوان موسییییییییییییییوی اقییدم،مهییدی موسییییییییییییییوی،  محمیید موحییدنیییا، ، مییانیل منوچهری رامیییار منوچهر زاده،

ویر مهیییاجر، ،  ییییاور مهیییدی پور،   
 
 شیییییییییییییی نم مهرا 

 
زا علیخیییا  ،  ،ایرم متر زا س سییییییییییییییهراب شییییییییییییییهرام متر

سیییییییی ایس ، صیییییییی متر  محمودرضییییییییا متر
 
محمد  ه نجم آبادی،کاو   رودابه نژاد، سییییییییعید نای  محمدی،، یاق

 
ر
، لیال نقدی پری، ، نرصییییی   و ن 

 
، ، ایمان نیک دل نوری،صیییییادا رائیر  نورا  امتر عیل مجید واصیییییق 

 ،  تبارو ن 
 
جو، عیل اکتی یاغ

 امیر  هت 

 امضا شنندگان بیانیه  لیست دوم

مسییییییعود آبادی، مجید آب پرور، جواد آ شییییییباری، عارفه آذریم، حمید آروان، شییییییادی آشییییییوری، یلدا 

اباهام، سعیده ابطچ، ایمان احمدی، مرجان احمدی، ساغر احمدی، عیل احمدی، مهناز احمدی، 



                 ،نسییییییییییییییییی آرش احمییییدیسییییییییییییییهیییییب احمییییدی فر،  ،(دوشوهیییییار)، داوود احمییییدی پورامتر رویز احمییییدی

کاویان،  ،نس سیاوش احمدی ، آرمان است انیان،  سیامک اختر
ر
یاسمر اخالا دوست، فرناز اخالق

ضیییا اسیییحاا زاده،   ، سیییامان اسیییکو س علتر
 
ق ، فرینو ا لشییی، حمید ا  

 
ی، پیمان اصیییال  ، شیییهاب اشیییتر

، سیییییییییما محمدامیر  اکتی ور ، سییییییییحر افاخار زاده، سییییییییاناز افشییییییییاری، آذرمیدخت الیه، شاایون اعظیم

 ،
 
ی، سیییییییعید امکا  ، سیییییییارا امتر

 
حاجنی ،  امید امیدپور اما  ضیییییییا امتر ، سیییییییارا بافنر زاده، علتر ، آالله امین 

 عیل باقری، 
 
ضا باقری ،امیر  باقری، مهدیه باغبا  ، ، نگار باقری ،مهدی باقری ،علتر

ر
مهرداد زهرا برا 

ی،  امیر   ، وحید بهرایم،بهرایم پریشیییییییییییاه، نگار بن  هاشیییییییییییم، حسیییییییییییین  بابک بن  بردبار، مرجان بشیییییییییییتر

  ،بهروززاده
 
  ،شیییییییاهر  بیا 

 
ن بتر   ، ، تانیا پاکزاد، حسییییییییر  پرنیا، مهرنگار پارسیییییییای، بتر 

 
مهناز پسییییییییخا 

ف،  فرحناز  ،عیل پوراسماعیلیان ،مجید پنایه ، پور ا   ضا پورغالمعیلمحسر پور حسین  ، نژاد علتر

یزی، مائده تقوا س سییییورن ، تاجبخش وشییییا یسییییهیال پورگرایم، وحید تام، ن تقر زاده، جواد ژینوس ، تتی

، سییییییییمیر  توحیدی، سیییییییید فیاد توحیدیتکجو، 
 
 ، سیییییییاسیییییییان توکیل فارسیییییییا 

 
، مرجان اسیییییییماعیب تهرا 

، مرجییان  مهییدی  ،مسییییییییییییییعود جلویل، مییازیییار جالیلحسیییییییییییییییر  جبییاری،  جییامیع، مسییییییییییییییعود جییاهیید،ثییابنر

یحیییامییید حیییام، زهره چوریل، جهیییانگردی ، میییامیییک ، مریم حیییاجی میییالییییان، داکتی
 
اریوش حبیییی  خیییا 

،  محسییر حسییینمردی، فرح حسییر پور،حجازی، هایده حسیینا، اعظم حسیییر  آبادی،  مژگان حسییین 

، ، حسیر  سولماز حسین  اقدم، مجید محمد حسین 
 
، اشلین  ساره حگ شناس، خا  حایم حقیقر

، فیییا میییه حییییدر ور،  حییییا  غینی
               عیییا فیییه خیییا ،  ،جمشیییییییییییییییییید حییییدری نغمیییه حکیییام زاده، مصییییییییییییییطق 

رضیییییییییییییا  ،حمید خزاغ ،محمدرضیییییییییییییا خرسیییییییییییییندی، شییییییییییییییوا خدیایان، مریم خدابخشهدیه خان عیل، 

یییییییییوی بهرام  ، مرضیییییییییییه خورسییییییییییند،نوریشییییییییییاهر  خواجه، محسییییییییییر خلییل، هدیه خواجه زاده، خرسی

، خورشیییییییییدی یثریا دانشییییییییور،  نیر  دانشییییییییور،  ،آالله دانشییییییییمند ، مهردخت دارا ی یر دنیا دبتر ، شییییییییتر

، بهاره دره شییییوری، درودیان، عل ضییییا درومش، محمدرضییییا درومشیییی  ی، بامسییییار دژ امتر ، مسییییعود دفتر



، حسیر  راد،دهقان حیمل ، حکمت غزال راد    ، سعید ذهن 
 
ا رحما  ، المتر

ر
و، پروانه رزاق ، عیل راستر

 ، ، دنیا رسییییایم، فرزاد رسییییول اف، شییییکوه رضییییا س
 
، میثم رفعنر فرد، سییییعید رفییع  لیال رضییییا س رحما 

 ،
 
 منفرد، مجانی رمزی، فرشاد رمضا 

 
، زروان روح بخشان، کامبتر  روشر روان، محمودرضا روحا 

، مازیار زند، زهرا سیییییاجدی، مشیییییید سیییییاجدی، آنا سیییییاعد، شیییییهرناز زرششرسیییییول رهو، شاایون ریاج، 

 رهام سیییییبحا، نژاد محمدجواد سیییییامبهاره سیییییالم نژاد، فا مه سیییییالیم، 
 
واری، مرتضییییی    ، همایون سیییییتی 

، امتر سیلمان، مریم سیلمان، عیل سیلمان، افسیانه سیلیم 
 
، غزاله سیلطا 

 
سیعیدی راد، خرسیو سیلطا 

 ،
ر
، حمید سلیمیانبیا  ، جعفر سیام ، اکرم سیدالشهدا س ، بهزاد سیق  راضیه سیق  ، بهناز سهرا ی

سییییعید سیییینا شییییایان،  ،شییییاهمرادی آتنا امیر  شییییاهد،  ،حسییییین  یاسییییمیر  شییییاه ،حسییییین  مقداد شییییاهزاده، 

یعنر ، شیایگ ، بهروز شیهامت،  ،اکتی شیکارج  عیلفرناز شیعار،  ،صیادا    ، الهام شیمسیا س
 
امتر شیلما 

 ،
 
ازی ،بابک شیییییییییهر شیییییییییایا شیییییییییهرسیییییییییاا  ازی، آیدا شیییییییییتر ودی، ، پژمان شیییییییییتر ودی، ندا شیییییییییتر              الهام شیییییییییتر

 ،
ر
، عیل صیییییادق

ر
حسیییییام  ،مجانی صیییییالچ ،عیل صیییییاریمنیلوفر صیییییابر، سیییییینا صیییییادا پور، سیییییاناز صیییییادق

 اشییکان صییداقت،  ،صییحرا س 
 
، ادهم صییفرزاده، ماهان  ،نجمه صییغتر  ،نژاد حسییام صییدق  صییفا س

شییاهیر 

، شیییییکیبا نیا ارشییییییا صیییییمصیییییایم ،عیل صیییییمییمصیییییفرزاده، پیمان صیییییفوی، 
 
، عیل صیییییمییم، حمید صیییییوق

 ، ، سیییاناز  اهری، امتر پدرام  اهریان، کمال  با با س
، ناهید ضیییامن   صییییق 

 
، شییی نم نژاد نرگس  رق

 ،
 
، نازنیر   هرا 

 
، آناهیاا عبایس ،میالد عالیم، احسیییییان عابدی، سیییییید رضیییییا  ینی  لاع، الناز  هرا 

محمود  وش عدییل نسیییییییی ،  ،جو ندا عدالتمنا عبدهللا پور، سییییییییارا عبدالمل ، احسییییییییان عبدوی، 

 
 
،  ارشیییییییییییییا ، فرامرز عرب نیا، عررا  ی، عین  ، میالد زهرا عیل اکتی ضییییییییییییا س عمرانلو، کامران  احسییییییییییییان علتر

، شیانوش غری  پور،  ا س ، شایان فاتچ، سیده زهرا فا یم قیم، نگار سمان غالیمی، غفار  یر  شهغتی

، آوا 
 
، هوشیییییییییییییینیی  فراهییا 

 
، محمیید هییادی فییدوی، رضیییییییییییییییا فییدوی نیییا، ارژن فرامرزی، آوا فراهییا  فییدا س

 ، رها  ،فر ن آرش فره، شییییییییییییوا فرهن ، سیییییییییییارا فرهن  دوسیییییییییییت، پایان فرزیرفرجایم، محمد فرجی



رضییییییا فقییه،  ،فریدی ، نیلوفر قادری نژاد، مهااب سییییییجاد فوالدوند  ،فرزیا فالحامتر ، حسیییییییر  فیضیییییی 

ی، پور معصومه قیلقاسم زاده، فرزیر قاسیم،  هوشن   ،ارسالن کامکار  ،عیل کاظمیان، آرمیر  قنتی

 ،عسییییییب شرییمکاوه کاوویس،   ،سییییییاسییییییان کاوهحمید کامب نواب، ژیال کامیاب، شییییییقایگ کامیار،  ،کامکار 

،  ، محسییییییییییییییر شرییمفروغ شرییم، 
 
، نرگس شییییا 

 
، ارسییییییییییییییالن شییییا  ضییییییییییییییییا کلییییا س                   نغمیییه ششییییییییییییییییاورز، علتر

ا گلباز، ،پیمان گرزم ییییییییییییو)زند محمدرضیییییییییییییا گلچیر   سیییییییییییییمتر ،  ،(خرسی
 
، عیل ایعرفان گنجهحبیبه گلمکا 

 ،
 
، گودرز، فریده لواسییا  ضییا مجا ی صییبا مبین  ، علتر

، سییعید مجنون،  ی تا حمید مابسییم، سییارا ماقر

ضییییا محمدی، مهدی محمدی، محسییییر محمود زاده،  ، پایا محنی مقدم، جلوه محمدی، علتر
محبنر

حسیییییییییییر  مخااری،  ییییییییییر محمودی، امتر  نرسی
 
، حمید مرادیان، زینت مرتضییییییییییا س فرد، عیل سییییییییییهراب مد 

 ، ، مسیییییییییح مسییییییییااجران، مهدیه مسییییییییینی
 
ضییییییییا مرزران، سییییییییعید مزینا  ، علتر

 
رویا ، نادر مشییییییییایچ  مردا 

ضیییییییا مطور، مهشیییییییاد مظاهری، ، ابرمشیییییییم معظیم ال یلفر  مظهری،  ،شیییییییهت  مظلویم مشیییییییعوف، علتر

، الهییه مقییدیم،  ، مهاییا معین  ، آفریر ملیی ، مجییید مل ،  ونییاز (گوحگ)احسیییییییییییییییان مالقییدییممعین 

 ، وی، افسییییون مناظری، محمدرضییییا منطقر ، زاده یرضییییا موسییییو ، میالد موحدی ،محمد موحدنیا مت  

،  ایزد مهرنیا، حسیییین  ، کاوه متر
 
سییییسیییاا  ، رویا متر ضیییا س ضیییا متر ،  وش روزره نافیع، علتر

ر
اره نبا    

،  ،سیییارا نجق  نبوی،  ی، مهااب مجانی نژادصیییفاریمرسیییده نجق  ی، سیییعد هللا نصیییتر ، سیییاسیییان نصیییتر

اده، سییییییییییییییعهر نعمت الیه، عیل نوریان، نسیییییییییییییییم نوروزی،  ، تارا نظم علتر  نعمت الیه، نعیمه نعیما س

، ریحانه وحید، فرشییید روشیینک نویس  
 
ی،  اهره واحدی، آتوسییا وحدا  ، سییدیده نیک رو، نازگب نتر

اعظم سیییمیه ولیان،  ، بیاا وشییل،وحید وفا س سیییودابه و ر،  ،زادهسیییالومه وزیرورد، شیییایان وزیری، 

، ، مسیییییییعود هادی زاده، زادهویل
ر
یاشیییییییار هاشیییییییم زاده، مصیییییییطق  هاشیییییییم زاده، ال ا هدایت،فرهاد هرا 

،، هزاره عهیرف
 
،  وش یغما س مهران یارا، شیییییییییهال همایو  ، میچکا یغما س ترانه یلدا، ، شوشیییییییییان یغما س

، نژاد نفیسه یوسف ،شایهآرش یوسف  ، بردیا یوسق 



 لیست سوم 

 شه به
 
مندا   امضا شنندگان بیانیه پیوستند اسایم هت 

مریم لیال آسوده، مسعود آرامش، هومر آریر، ملیحه آرام،  آلتی  آرا لیان،، عبدالعظیم آذرخیب

 ،
 
 آقاخا 

 
وس آقاخا  ا  ابراهیم، حافظ آهنگری،فاانه آل ، کاوه آقازاده،ستر نگاره آیت الیه، میتر

، ابراهییم، سید مجید ابرمشیم، 
ر
بنفشه احمدزاده، امتر رویز احمدی، سمانه احمدی، مرضیه اجاق

، صادا ادهم، ، شهریار احمدی
 
، حسیر  اردساا 

 
، محمد اردال 

ی
هوشن  اردو  رز ارغوان، آوا امتر

شیانا   ساناز اسکندری،، مریم اسدی  ناز اسدالیه،بهزاد اژدری، سازان، آیدیر اره سازان،اره

ش نم افرند، فائزه افجه پور، خدیجه اعرا ی امتر اسماعییل،  یونس اسکندری، امتر اسالیم،اسکندری، 

خوانساری، ، انیفا مه امداد داديان، مهدی امایم،اسمعيب الهنیا،  مجید ، آالله امین  آذر امتر

 
ر
،اناظایم، فرهاد ایالق ، آرش بادپا، ه حسیر  ، افشیر  باقری، شبانه باقری،   امد بابا س

 
شیمیا بازما 

 ، وزه بخایاری،عیل بالنگا، شقایگ باقری، ساسان بازگتر ،  فتر جالل هما بذرافشان،  گلر  بخش 

 برآبادی، 
 
 ، جهانشاه برومند، سایه بریما 

 
ا بلبیل، ، ریحانه بزر   ،اسدیمحسر بن  ، هدی بلوریبصتر

 دوست، 
ی
یر بوریا  ، سينا بهمنش، ، شهرزاد بهشتیان، بهزاد بهشتیانشتر افسانه بیا ، رضا بهمن 

 ،
 
، وحید پاک  ینتپندار پاریس شوهوردی، مهدی بیکبنیامیر  بیا  مارال پرهام، همایون ، بنا س

امتر پورصفا، سياوش پورفضیل، ، بهارک پنایه فر امتر پنایه، موشا پشن ، پژویه، احمد پژمان، 

، جمیله پورو ، نژاد یپورنرص  وانیش
ر
وى،  ،پرمسا پوالدیانثوق ا پیشنمازیمسعود پتر عیل ، سمتر

، ، فهیمه ترکمن   تحریری، ، عیل تفریس  زهرا تقر مال،  فریدون تقوی، عیل تقوا بلش،باران تفریس 

ه تقر زاده، احسان تمرآبادی، حمیده توحیدی،  ریحانه تقر پور، پرمسا تقر پور، پرمسا توکیل، منتر 

،جمال الدیر تومام نیا،  شهرام توکیل،
 
گری، فاانه تهرا  سید عیل جابری، بهار  فرانک ثمری، نگار تتر

یر جبب عامیل،  جاوری، ضا جدیشتر  ،انیجعفر  رینرس مرضیه جعفری ریزی، ی، جعفر  سارا  ،علتر



، دالرام جالیل، هادی جمایل، پگاه جمایل، پایا جمایل، محسر جمایل نیک، الهام جالیل،  اصغر جنا ی

ی، نرگس چاالک،  ،جوکار  د یحم بنیامیر  جوادی، ماهیار  محمدرضا چراغعیل،شادی جهانگتر

، ی،سحر حام چرمچ  ه حسر پور،  ی،حداد عیل حمید حایم، نصتر  رضا خان، نارص حسر نتر

حسیر  حسین  فالح، فاخاه حسین  حصاری، ، ن  یحس شاهیر  حشمت زاد، سمیه حگ نگهدار، امتر

، ، بابک حقر
 
 ، امتر حیدرزاده یگانه سااره حیدرزاده،مهدی حمیدی،  رابط،آزاد حکیم ارژن  حقا 

 ،            آرش خانزادی، شیمیا خانزادی، آیدا خاوری فر،  تورم خامنه زاده،هما خامه، مهسا خامنا س

، مهااب خرمشایه،  اره خشگنا ی
، پريسا خورشيدی، ، محمد خلییل، مهرداد خطا س    هما خوشبیر 

حسام ، (نهان)زاده اکتی داداشعیلی، زاده ورز  هللاتر خ نا یمار حسیر  خوش نامس،  سبک،امیر  خوش

 ، ، شاهیر   بهار داغ،، بهروز دارشالدیر دارا ی
 
ضا دررا  ابوالحسر داوودی، کاظم داوودیان، علتر

 مصطق  درهصدف درخشان، دررندی، 
 
نج، ، باغ سینه،شهرزاد دریازاده، ناتاشا دستر

َ
مریم  اصغر د

 آیدا  فرناز ررییع جاه،، مهدیه راد، ذوالنوری محمددولت آبادی، مهرزاد دیریر، فا مه دیواندری، 

، ، رجنی  ، فرزانه رحمنر
 
یزی،پرمسا رحما  یزی، مهشید رحیم تتی پژمان  بهزاد رحییم، اکرم رحیم تتی

رویا مسعود رشدی، آذیر رسایم، مجانی رسایم، ، آزاده رزاا دوستنیما رخشنده، رحییم زاده، 

،شرمساوف رضاغ، رضازاده،   ، خاتمه رضا س سهند ، یعیرف اکتی  مریم رضا س انور، فا مه رضا س

، ، یحنر رویدل آزاده رهروان،ساار روزره، رفییع،  ، الهه رئیس دانا، رشسانا ریحانیاننشمیر  ریاض 

  وحید زررجدی،مریم زاهدی، بهاره زایل، 
 
اره زندیان، لییل زرقا     ، ، توران زندیه، آذر زرگران  ا س

، سیامک زیرشهرام زهااب،  ،پایان زیبا س ، الدین 
 
آریا  مریم ساجدی، لیال سادا ، نیلوفر ساسا 

 ، مهااب  داری،  ،سحر  دهیسدمحمدامیر  سامان،  ،پور  شهرزاد سال ، ساالری محمدرضا ساعاچ 

، الناز سعیدی، مرتضا سعیدی ، آویده حسیننر فا مه سلطان  آزاده سفیدگران، راد، ناهید  شش 

،  سلمان پور، 
 
 سلیما 

ر
، ساق

 
آیدا سمیار، ، سارا سمییع، یمیسل ونیهما پروا سلییم،گالره سلیما 



 مژده سوری،  
 
سارا آ ش شاه شریم، فرشاه شادی،  محمد سیاح زاده، مرتض  سیه،، شیارش سنجرا 

ار،  زری شجاغ، مریم شجاغ،شاه محمدیان،     
 
، ها  افنر ف مریم    ش ، رزیاا    ناهید   

یق   جهان، ، ، مریم   
ی
ضا شفا  ضا شماغ زاده، سینا شفییع،علتر سودابه  پردیس شفیعیون، علتر

، ، شمس، عیل شمس ادی، سارا عرفان شهرآبفریدون شهبازیان، سیوا شهباز، بهاره شورگشنر

 ،
 
و شیا االسالیم، شهریاری، بابک شیبا  ازی، ژیوار شیا االسالیم، هتر زادی، داوود شتر شهرام شتر

شویه،  شاریان، مرتض  شتر ا شتر
ود، میتر ، مهناز صاح  دشاگبهلنا شیر   آرمان شیشه گر،سهیال شتر

،، عجم
ر
  حمیدرضا صادق

ر
سجاد صبور، ، سحر صالچ  گلنوش صالچ،  فرشاد صاریم، ،فرسا صادق

،پیمان صحرادی،  ه صچ، مرجان صداقنر محمد فریناز رصاف، سوزان صدیگ،  ،یگانه صدری منتر 

، جو،رصفه زین  صمدی،  ،صفرزاده مهرک، صفرزاده منوچهر  مجید صفدری، بدرالملوک صفا س

 فرزاد صمییم، ،  اهره صمدی  اری
ی
ه صهبا   ، منتر 

ی
فرشاه صیادی، حميد ، منوچهر صهبا 

، پرمسیما  اهباز، صيدی، ، ، ساحب  با با س  ، اهرنژاد  د یسع شکیبا صیق  شنو مریم  با با س

 ، ا  ویس، آناهیاا عابد، هنگامه عابدیر،  ریقر فا مه  ،(بنليا)سالله عادليان احسان  ویس، سمتر

 ،
 
                    نازیل عباسعور، مهرنوش عباس زاده، هوشمند عبادی،سهیال عبادی، ی، عباد ال یژ عارق

، مرضیه عبایس،  محمد عباس زاده، رامیر  عبداللیه، داوود عبدالیه، هونیا عبایس، لیال عبدالحسن 

،جمال عرب زاده،  نيا،سعيد عبدالیه
 
شایان  رضا عسگرزاده، سینا عزیزی،، هلیا عزیم لعیا عرفا 

اده،جواد عظییم،  شیوان عسگری،نارص عسكری،  عسگری،  پگاه  ،محمد حسیر  عماد  حسیر  علتر 

،عینک   منوچهر فخاریان،محسر غالیم، مهااب فاضیل، فا مه فائگ،  ج 
 
سولماز فر  ، الهه فراها 

 ، ،  ،پرمسا فرساد منش، مرسده فرج  دار، رعنا فرنود، نینا فرشادی، سحر فرسیا ی تهمینه فرمانتی

، احسان فروتر، عمران فروزش، 
 
ف فروغ رفعت  شهرام فقییه، ،بهمر فریادرس رضا فرهادی،ا  

وزرخت،  فرناز فالحت، ،فالح مهرداد  فکوری، وزآبادی، لیال فتر ، مهااب فتر
رامبد مهسا فلسق 



وزیان، وزه،  فتر مروارید نژاد، ليال قاسیمهسا قاسیم، فرزیر قاسیم، ، بخشفلورا فیضمسعود فتر

 ،
 
،قاقازا 

 
 نسیم قره فرنوش قررا 

 
فرزانه ، مهناز قره حسنلو، مژگان قدویس، گلناز قدیری، داغ

، ، قرمش  حسر کام، الهام قیطاس زاده،  حمیدرضا قیایس،، مینا قایدلزویا قیل زاده،  بهناز قشقا س

  ،
 
،فا مه کارگر، پدرام کازرو  ، كوروش كرديان،مجانی کایک،  شیان کاشق  نایین               سیمیر  شرامنر

،
 
ا  سیاوش شریم، حامد شرما  مهسا شرییم، فریبا ششاورزیان، مریم کمال  مهسا شریمزاده،، شریم  سمتر

  آرير كمداری،احمد کمایل، نیلوفر کمایل دهقان، شندری، 
 
 ، سارا کمیجا 

 
ماندانا ، اعظم کمیجا 

 
 
،  شیوان شیارس، هانیه شیان،  بردیا شیارس،، کمیجا 

 
 ارسالن شیا 

 
، رضا شیانیان، نژاد فریاد حسر شیا 

، آزاده  
 
ضا گرایم، جواد گرانمایه خالری، شیقبادی، شادان شیوا  ،  سمانه گرویس،علتر پیام گلچیر 

اخو،  آرش گوران،، یوش گنچی پریی، گلنار   شوروششقایگ گب داماد، ساغر گلساانه،   پرویز گتر

اخو،  ، فرشید گتر
 
، سعید لزرجا  سبا لعب محمدی،  مهیر  لطف محمدی،رامش الهیچی

، محمدحسیر  ماهر،   ، شورش مایر   محجو ی
،حسیر  ، امید محرا ی ناید محسن  پور،  حمید محسن 

لیال مریم محمدنژاد، پوریا محمدنژاد،  محمدجعفر، شیال ی، محقگ مناظر  یر  مارژان محشوری، 

ی، مینا درمس محمدیان فرد، محمدی، مریم محمدی، مهدی شهرزاد مرادعلیان،  فخرالدیر مختی

  ، ی، مسعود ضا تر عل رضا مریوند،دلشاد مرصو ،  شهریار مرسور،شیومرث مرزران، مرتضا س

ز مصطفوی، ، انیمسلم الهنرص  ، محمد مصدا، فريتی
، مهسا مشایچ  ، نادر مشایچ  سمانه مطلنی

ضا معظیم ، سلیمه معامدی صفا مظفری، معصومه مظفری، نگار مطهری، نژال معامدی، علتر

یر معیا، گودرزی،  شیوان زاده،  احمد مقدیس زهرا مقدیس، مقادر دیزم،فرشاه ، ن  یمع دا یلشتر

یر ملت گهر،  نازیال مقدم، شیان مقدم،شاایون مقدم،  ،  مقدم نازیل مل ، مریم مقصودی پور، شتر

، مهیر  منفرد،  محدثه  سید محمد موسوی حگ، فهیمه موسوی فهیم،زین  موحد، عیل موثقر

، زاده، شاهیر  مهاجری، فاانه مهدیموقر،  ،  وحید مهراد،نرگس مهرا ی پرمسا مهدی عیل مهراسنی



راقری، زاده فرساد،  آقایس، مهدی متر ،پیمان متر زا س ی،  شایان متر زا س دلشاد، ميالد متر پرساو متر

         ،غالمرضا نایم غالمحسیر  نایم، نیما نادری، مصطق  نادعیل،مینا نادری،  امتر مینوسعهر،

، زاده، محمود ننی  ، مرسده نجق  ،ندا عیل سارا نخیع،لیال نجق  ی،  س ی، بهزاد نصتر  شهناز نصتر

ی،  اده،  شهریار نظری، صابر نظرگایه، مجید نظریل،نارص نصتر صدف ، فریبا نفر میالد نظم علتر 

، نکومنش فرشاد حامد نکاه سنج، ، نقینی  ضا نکو س   یر  ام، علتر
 
،، نورا 

 
 فا 

 
مهیر  نورماه،  امید نورا 

، رها نوری، یلدا نوری، آتیه نوری، 
 
مریم نیک خواه ابیانه، نینا واحدی،  ،کبختیمژگان نبهاره نیاورا 

، محمد دوست، هللا و رشایان وزیری، رحمت ، محمدرضا هاشم حسیر  هاتق 
 
محمد  اها هارو 

، هامون هاشیم، زاده،
ر
دار، عیل یارمحمدی،  اعظم سادا  هرا  آرمان  يرسی،مهدیمیثم هت 

 یغما س مینا یعقاریان،  ،پور قوبیع
، جالل یگانه، ،ساتگیر  ،  ندا یغما س  یوسق   ساناز داور یوسق 

 چهارم و آخرلیست 

 شه به
 
مندا   امضا شنندگان بیانیه پیوستند اسایم هت 

 آرزومانیان، اردالن آشناگر،
 
حسیر  اسدالیه، محمدرضا محمدمحسر اسدالیه،  عیل اتحاد، آ 

 ،
 
، فرید الهایم، مریم ایلخان، معرام بابادی، اصال  حاجنی ضا امتر شهریار الوندی، مهدی امایم، علتر

، بنیما سیده فرنوش باقری، مهااب بزرگعور، 
 
، حمیدرضا آرزو بن  زر  پور، اشکان بهرایم، ناید بهشنر

ی، ، پرمسا پوالدیان، منوچهر تتر
 
، پوررییهرا  ، مائده تقوا س مهدی تنها،  پرهام تقر اف، زین  ترا ی

، افسانه جعفری، شمیم جعفری، لیال جعفریان، احسان جلایز، محمدرضا  سجاد تهذینی

، پیمان حاتیم، سعهر حاتیم، مرتض  حاجی آبادی، مریم حاجی  نس ،جوادی مالیان، آرزو حسین 

، مهران حسیر   ، نیلوفر حکایک، محمد خباز، مژده خدیور، بهنام خرسوی، جواد مجید حسین 
 
خا 

، حسیر  داوری، سالوم اره دولتخواجو س ی،    ان، رضا دررندی، حمیدرضا دلتر هومر آبادی، ه دبتر

، رضا رضا س دهلوی ، محسر رضا س ، سعید ذوالنوری، رویا راغ، محمد رحییم، جاوید رضا س



، احمد رئیش، هادی مسعود رضا س  بارگایه، فخر، محمد رضا س نجیم، سهند رفییع، مانده رنجتی

، ندا  ل ، باران وشییل، آزاده زارغ، نگیر  زاده زراسوند، ایگال ساسون، لیال سامانیان، حامد  اجی

، خوشه شایان،
ی
، مهکامه رضا شجاغ، امیر   شوشش شایان،  سما  یق  ، مسلم    رزی شجا س

 ،
 
،شهبا  ، آساره شکارج  ، آرش شکارج  ششکویل، ساسان خلیب شیا، احمد صابری ماهر  شکارج 

 
 
داود قعرودی، کاوه صدیگ  غزاله صداقت،  ،صادقیان،  مه صالحیان، فا مه صالچ جشوقا 

،
ر
، سورنا صفا 

 
رفه، سلمان عبایس، مهدی عبایس، محمدرضا عزیزی، سعید   راو  صوق

ُ
حسیر   

، حامد علیعور، جواد عیل ، سولماز فر عقیقر
 
، تارا عمرا  منش، چکاد فشار ، مسعود رضا س

، حسیر  شریم، وزه، حدیث شدخدا س  امیر  گلشاد، ترانه گلشن  فرد،سهیب شیا، محمد  شیهان کلهر،  فتر

، رامک محمودزاده، پژمان محمودیان،  ا محسن  عیل گنجیان، ناید گوهری، محسر لشگری، سمتر

، محسر میکائییل، آرمان نجار، محمدرضا  محسر محمودیه، نیوشا مزیدآبادی، نرگس مهرا ی

ی، ناهید نورحگ، جمشید نوروزی، مجید نیکوکاران،نس  ی، مهدی نصتر   عبدالیه، آرش نصتر

،یه هادیان، شهضمر نرسیر ومش،  مریم ومش، ن یب  اب هاشیم، عیل یاراحمدی، سورم یاسا س

یداوییوسف    

 

 

 

 


