
 شخصیت و نهاد حقوق بشری به فرمان خامنه ای ۵۰۰اعترا ض 

فرمان خامنه ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غرب��ی، قت��ل عم��د ش��هروندان

ایران است.

بيش از چهار دهه است که نظام و رهبران جمهوری اسلمی، جان و م��ال م��ردم اي��ران

را به بازی گرفته و در هر بحران اجتماعی و سياسی ظالمانه ترین روش ها را درپي��ش

ميگيرند که نتيجه اش تحميل نابسامانی و مرگ به مردم ایران است. سياس��ی ک��ردن

ویروس کش��نده کرون��ا و فرم��ان اخي��ر خ��امنه ای درم��ورد من��ع ورود واکس��ن از امریک��ا و

انگليس که مورد تأیيد سازمان بهداشت جهانی قرارگرفته است، برگ دیگری از جنایت

عليه بشریت است که به کارنامه سياه و ضدبشری رهبران حک��ومت اس��لمی اف��زوده

ميشود و می تواند دردادگاه های بين المللی رسيدگی شود. 

جمهوری اسلمی ايران، از زمان مشاهده نخستين بيماران مبتل به کرون��ا دراي��ران، ب��ا

انکار و ارسال اطلعات نادرست، و نادیده گرفتن پروتکل ه��ای هم��ه گي��ری و ني��ز ع��دم

ارائه ابت��دايی تري��ن وس��ايل و امکان��ات پيش��گيری؛ م��وجب انتش��ار ب��ی روي��ه و افس��ار

گسيخته اين بيماری در تم��ام کش��ور و همچني��ن کش��ورهای همس��ايه ش��د. حک��ومت

وضدانسانی مانع استفاده بهين��ه از اسلمی با اتخاذ تصميم های نادرست،غيرعلمی 

توان و ظرفيت های علمی و عملی، کادرها و پرس��نل دلس��وز و ف��داکار پزش��کی ای��ران

شده است.

خامنه ای در شرایطی دستور تحريم خريد واکس��ن ه��ای س��اخت آمريک��ا و انگلي��س را

ميده��د و ج��ان ه��زاران ایران��ی را ب��ا خط��ر م��رگ م��واجه ميس��ازد ک��ه خ��ود و نزدیک��ان و

مس��ئولن ب��الی جمه��وری اس��لمی از پيش��رفته تری��ن امکان��ات داروئی و درم��انی

کشورهای غربی در ای��ران اس��تفاده ميکنن��د. و ی��ا درص��ورت ل��زوم ب��رای مع��الجه راه��ی

کشورهای خارج از جمله انگلي��س ميش��وند. راس��ت ای��ن اس��ت، س��ران حکوم��تی ک��ه

ستایشگر مرگ و شهادت اند و عوافریبانه زن��دگی در بهش��ت دني��ای دیگ��ر را ب��ه م��ردم

ایران وعده ميدهند، برای ادامه زندگی و حکومت ننگين خود دس��ت ب��ه ه��ر جن��ایتی از



جمله جلوگيری از وارد شدن واکسن کرونا به ایران می شوند و یکبار دیگ��ر ه��زاران ت��ن

ازهموطنان ما را قربانی جنون غرب ستيزی خود ميسازند.

ما فعالن و کنشگران سياسی و مدنی داخ��ل و خ��ارج کش��ور ک��ه اي��ن بي��انيه را امض��اء

کرده ایم، قویا  از مردم ایران و تمام فعالن سياس��ی، م��دنی و حق��وق بش��ری داخ��ل و

خارج از ايران ميخواهيم که با اعتراض گسترده، صدای خود را در سراس��ر جه��ان علي��ه

اين اقدام ضد انسانی و ضد ايرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلمی بلند نمایند

و حکومت را مجبور کنند هرچه سریع تر اقدام به خرید واکسن های مورد تأیيد سازمان

بهداش��ت جه��انی کن��د. همچني��ن م��ا امض��اء کنن��دگان اي��ن بي��انيه از س��ازمان بهداش��ت

جهانی به عنوان بالترين سازمان ناظر بر سلمت انسانها در جهان می خواهيم، که با

اعمال فشار حداکثری بر اين حکومت غيرمسئول و غيرپاسخگو، آنه��ا را وادار ب��ه پي��روی

از تص��ميمات اي��ن س��ازمان ب��رای اس��تفاده از واکس��ن ه��ای تايي��د ش��ده بنماين��د. ما از

سازمانهای حقوق بشری و سياسی ميخواهيم دستور خامنه ای مبن��ی ب��ر ممنوعيت

استفاده از ضروری ترين و موثرترين واکسن های کرون��ای موج��ود در جه��ان را ب��ه مثابه

جنایت عليه بشريت و جان شهروندان بی دفاع تلقی نموده و از هي��چ کوشش��ی ب��رای

حفاظت از جان ميليونها انسان درايران دريغ ننمايند.

ما ميتوانيم با بال بردن صدای متحد اعتراض مان درمورد فرمان ضدانس��انی خ��امنه ای،

افکار عمومی مردم دنيا را عليه اعمال و رفتار ضدبشری جمهوری اس��لمی بش��ورانيم

و مدافعان حقوق بشر درسراسر جهان را به حمایت از مردم ایران فرا خوانيم.

ایرانيان معترض و فعالن سياسی و مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور

امضاء کنندگان به ترتیب الفبا نام خانوادگی:

 ترانه آب��روش، آرش آذرخ��ش، ش��ادی آریاون��د، محم��د آری��ن، ک��امران آس��ا، محم��د آلآ:

احم��د، حمي��د آص��فی، س��يمين افش��ار، مری��م آق��ا زم��انی، حمي��د آق��ایی، ش��می ا

آشتيانی، ، کمال آذری، مهران آکار، ویکتوری��ا آزاد، محم��د رض��ا آذرپ��اد، ش��ادی آریاون��د،



دیان احمدیان، فریدون احمدی، فرهاد آذری   

 بهنام ابراهيمی، صفورا ابيانه، ابراهيم احراری، شهناز احم��دی، مجت��بی اخ��وان،الف:

منصور اسانلو، جمشيد اسدی، هوشنگ اسدی، شراره اسفندیاری، حسن اعتمادی،

مریم اعتمادی، افشين افشين جم، اکبر اکبرزاده، ت��ورج ای��زد پن��اه، اله��ه ام��انی، مری��م

اصلنی، پيمانه اختری، پویا الماسی، مانا اورک، ني��ره انص���اری،ميترا ابراهيم��ی، باب��ک

ادیبيان، جمشيد اسدی، رضا اکرمی، ناردین ایوازی،  سيمين افش��ار، دیوی��د اعتب��اری،

مهين ارجمند، ایران الهياری، علی اکبر اميد مهر، ژیل احمدی، شهناز اکمل��ی، عب��اس

ایللی، شهل انتصاری، س��ياوش ابق��ری، ش��راره اس��فندیاری، ف��رزاد ابوط��البی، س��يد

حسين ابوطالبی، شرین اسفندارمذ، ناهيد اميری، روزبه اکرادی، هاشم امينی، بهنام

ابراهيمی، عباس اکرمی، جلل ایجادی، ابراهيم احرارى، امير ایرانی، داوود احمد لو

 بابک بازرگان، رضا برومند، سيروس بهادری، محمد بهبودی، منصوره بهکيش، جوماب:

بورش، برنا بازرگانی، شاهين بسطامی، مهران براتی، فرام��رز به��ار، خس��رو بختي��اری،

منوچهر بختياری، مينابادپا، محمد برزنجه، پوران بيک محمدی، افسانه بهرامی، مه��ران

بختياری، بهروز بيات، حميد بی آزار، سيد محمد حس��ن بهبه��انی، ارژن��گ بره��ان، رض��ا

بدیعی، لدن بازرگان

 بهمن پارسی، حسين پارپور، شعله پاکروان، مينا پرک��ار، حمي��د پرهي��زی، مهش��يدپ:

پگاهی، سعيد پویه، احسان پيرولی، حميد پرهيزی، سعيد پویه، پریس��ا پوین��ده، ناص��ر

پل، رضا پيرزاده، کورش پارسا  

 محمد ترابی، مریم ترابی، ایرج تقی زاده، کامران تکوک، مریم تهرانی، زینا تهرانیت:

 سميرا ثابت، سهيل ثابت راسخ، ث:

 مه��دی جب��اری، ميه��ن جزن��ی، کم��ال جعف��ری ی��زدی، س��عيد جلل زاده، اله��هج:

جمشيدی، حسين جوادزاده، جواد جوکار، کيانوش ت��وکلی، مه��دی جب��اری،  جعف��ری،

شهل جهان بين، حسين جوادزاده، ميهن جزنی، بيژن جان فشان، ش��يدا جمش��يدی،

سارا جمشيدی، محمد رضا جوکار، سعيد جباری

 فرانک چالک، رضا چاوشی، حميد چهره پردازچ:

 بابک حاتميان، سيامک ح��داد، محم��د حس��ن حس��ن زاده، ب��دری حقيق��ی، ک��ورشح:



حقيقی، مه��ری حقيق��ی، ناهي��د حقيق��ی، مهرن��وش حکيم��ی پ��ور، ص��الحه حس��ينی،

محمد رضا حيدری، پرویز حدادیزاده، منيژه حبشی، کيا حميدی، شهين حيدری،  

مهرن��وش حکيم��ی پ��ور، حمي��د حمي��دی، محم��د رض��ا حي��دری، مه��ری حقيق��ی، ب��دری

حقيقی، کورش حقيقی

 محمدرضا خسروی، خليل خلي��ل پ��ور، حس��ين خوش��رو، هاش��م خواس��تار، هاش��مخ:

خواستار، حسين خوش رو، خليل خليل پور اردس��تانی، محم��د رض��ا خس��روی، حس��ن

خياط باشی، هادی خوش طبع، عصمت خمسه، ولی خلج زاده 

 س��هيل دالون��د، احم��د دان��ائی ف��ر، محم��د عل��ی دانش��ور، داری��وش درش��تی، مجي��دد:

دهبان، مرضيه دادور، خسرو دوایی، فرهاد داودی، وحيد دهبان، ن��دا دهق��انی، س��هيل

دالوند، داریوش درش��تی، امي��ر ده��ا، حس��ين دول��ت آب��ادی، مص��طفی ده باش��ی زاده،

سعيد دامور، آذر دانشور، مهرداد درویش پور

 اکبر ذوالقرنينذ:

 سام رجبی، فاطمه رضائی، محمدرضا روحانی، بهرام روستا، عفت رضوانی، به��رامر:

رستا ، راحله راحمی پور، بابک رحمتی، سام رجبی، محمد رضا روحانی، جعفر صادق

رمضانی، رحيم رحمان زاده، وانشا رودبارکی،کمال رحمانيان، داری��وش روش��نک، کری��م

رحيمی

 پرویز زاهد نژاد، مهين زرزا، کورش زعيم، س��پيده زهرای��ی، محم��ود زهراي��ی، کي��وانز:

زنجانی، سيامند زند، محمد زمانی، مهدی زمانی، احمد زین العاب��دینی، محم��د عل��ی

زحمتکش، کيوان زنجانی

 فاطمه سپهری، محمد سپهری، لله ستوده، غلمرضا سجودی، بابک سرخ پ��ور،س:

ژاله سرهنگيان، قدرت سلطانی، علی اصغر سليمی، قربانعلی سماواتی، محمدرض���ا

سيگارودی، ناهيد سادات، مسعود سلطانی، هانيه سهرابی، هستی س��خنگو، زه��را

سنقری، ساحل سماواتی، مهرداد سيد عسکری، ليل سيف اله��ی، س��هيل س��تاری،

بابک سرخ پور ، ژاله سرهنگيان،علی اصغر سليمی، محم��د رض��ا س��يگار رودی، به��روز

ستوده، اکبر سيف، مارال ستاری، مکرم ستاری، مراد سماواتی، علی ستاری، فری��ال

سجادی  



 جهانگير شادانلو، عزیزا ش��اکری، ش��بنم ش��باهنگ، عب��اس شبس��تری، ناهي��دش:

شجاعی، حسين شریفی، بهمن شيروانی زاده، منص��وره ش��هریاری، ش��عله ش��کيبا،

محمد علی شفاعتی، منصوره شجاعی، شاپرک شجری زاده، بهم��ن ش��يروانی زاده،

ناهيد شير بيشه، الهام شاپسندزاد، ناصر شاهين پر، ف��روغ ش��هابی، حام��د ش��يبانی

راد

 فریبرز صارمی، محسن صالحی، آزیتا صفايی، باب��ک ص��فری، ش��انی ص��مدزاده، ،ص:

شهل صرافی، عليرضا ص��افی، س��تار ص��لحی، آرش ص��لحی، عل��ی ص��دارت، ش��انی

صمدزاده، مهران صانعی، بابک صفری، جعفر صدیق، فرح صنيعی فرد

 اش��کبوس ط��البی، ناهي��د ط��اهری، حش��مت ط��برزدی، رس��ول طلئی، سوس��نط:

طلوعی، شيفته طالبی، هاجر طالقانی   

 مهيار ظفرمهر، پرویز ضرغامیظ:

 بهروز عارف، سياوش عبقری، شهل عبقری، بهش��اد عمران��ی، محب��وبه علم��داری،ع:

شهل عالمی ، سيمين عيوض زاده، رضا عليجانی 

 حميد غضنفری، نيلوفر غلمی، داود غلم آزادغ:

 مری��م فرجي��ان، منص��ور فرهن��گ، مجي��د فلح، في��روزه ف��ولدی، رژان في��ض، ف��اطمهف:

فاضلی، محمد فارسی، منصور فرجی، حوریه فرج زاده طارانی، مری��م فرجي��ان، في��روزه

فولدی،قدم خير فرامرزی، روژان فيض، علی فاض��ل، گلن��وش فاض��ل، ابوالفض��ل فاض��ل،

علی فرهادی   

 اختر قاسمی، فریبا قاسمی، مرتض��ی قاس��می، حس��ين قل��ی پ��ور، انيس��ه قل��یق:

زاده، س��هيل قاس��ميان، آرم��ان قاس��می، رقي��ه قرب��انی، مهن��از قزل���و،عليرضا قاس��می

بختي��اری، ، ش��بنم قج��رزاده، حس��ين قليپ��ور، فریب��ا قاس��می، مرتض��ی قاس��م، اخ��تر

قاسمی، بهروز قربانی، فریبا قربانی، سيد محسن قائمی،

 جاماسب کازرونی، بابک کاویانی، امين کرد، نرگس کرمانشاهی، محم��د کریم��ی،ک:

اعل کشاورز، بيژن کشاورز، ندا کشاورز، الهيار کنگرلو، حميد کوثری، امي��ر کي��انی، من��ا

کازرونی، فرنگيس ک��اظمی، عبدالحس��ين ک��اظمی، اک��بر کریمي��ان، ن��دا کش��اورز، امي��ر

کي��انی، محم��د کری��م بيگ��ی، امي��ن ک��رد، نرگ��س کرمانش��اهی، اعل کش��اورز، اللهي��ار



کنگرلو، محمد کریمی، رضا کریمی، علی کامرانی، حسن کيان زاد

 مهدیه گل��رو، عف��ت گ��وهری، مه��دیه گل���رو،رضا گ��وهرزاد، مه��رداد گری��وانی، ن��ازیلگ:

گلستان

 جهانگير لقایی، عباس لرستانی،شهل گلستانی ل:

 حسن ماسالی، صدیقه م��الکی ف��رد، اک��بر محب��تی زاده، ش��يوا محب��وبی، حس��ينم:

محجوب، پریوش محله، مهرداد محمودی، زرین محی الدین، اميرعل��ی م��رادی، فرام��رز

مرادی، مال��ک  مرتض��ایی، جلل مرتض��وی، ک��اوه مرتض��وی، ش��کراله مس��يح پ��ور، اله��ه

مشعوف، احمد مشعوف، اک��رم مص��باح، پ��درام مع��ادی، م��راد معلم��م، محم��د مش��کی،

اميرهوش��نگ ممت��از، فاض��ل موس��وی، مری��م موس��وی زاده، محم��د مه��دوی ف��ر، ان��ور

ميرستاری، منانه مستوفی، سودابه محمدی، طلعت مدرس��ی، من��وجهر مقص��ود ني��ا،

احمد محسنی، ناصر ميرزا نيا، عليرض��ا مجل���ل،فاطمه ملک��ی، ک��اوه موس��وی، نرگ��س

منصوری، پدرام معادي، عليرضا محمدپور پنج��اه، مه��دی مه��دوی ف��ر، محم��د مش��کی،

مهرداد محمودی، مریم موسوی ،فریده موسی پور ، اکرم مصباح، محب��تی زاده، عل��ی

ميرفط��روس، ش��هين مهي��ن ف��ر، مه��ران مص��دق ني��ا، س��يران محمدحس��ينی، هم��ایون

مهمنش، مهران مصدق نيا، محم��ود ميرزای��ی، ص��غری ميرزای��ی، فرام��رز م��رادی، زری��ن

مح��ی ال��دین، عب��دا لباس��ط محم��د پ��ور، مين��ا مص��طوی، ش��هریار مش��کاتی، نوش��ين

مشکاتی، اسفندیار منفردزاده، ساقی مرید حيدری، سپيده مرادی  

 سپيده ناصری، سحر ناصری، پوران ناظمی، پرویز ناوی، حسن ن��ایب هاش��م، ثری��ان:

ندیم پور، پریچهر نعمانی، جمشيد نعم��تی، ع��المه نعيم��ی، ک��امبيز ن��وروز زاده، محم��د

نوریزاد، مریم نيک جو، حبيب نيک مراد، حميد ن��وری، محم��د ن��ورالهی، مجي��د ناص��ری،

سيامک نادری،   

 عباس واحدیان شاهرودی، احمد وحدانی، تونيا ولی اوغلی، و:

 سيد عقيل هاشمی، رحيم همپایی، عطا هودشتيان، ، مهدی هاشمی ه:

 فتحيه یزدی، کاظم یعقوبی، مهدی یوسفی، علی یعقوب وند،ولی ا یوسفیی:

نهادها :

  - انجمن تئاتر ایران و آلمان � کلن۱



  - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند ۲

  - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ۳

  - انجمن زنان ایرانی - مونترال ۴

  - اتحاد زنان چپ - فرزنو ۵

  - بنياد اسماعيل خویی۶

  -  مادران پارک لله ایران۷

  - مادران پارک لله - دورتموند۸

  - حاميان مادران پارک لله - هامبورگ۹

- حاميان مادران پارک لله - فرزنو۱۰

 در امریکا، کانادا، اروپا ۱۴- حاميان بيانيه ۱۱

- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کاليفرنيا۱۲

- فدراسيون اروپرس۱۳

- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان۱۴

- کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانيان سياسی - عقيدتی۱۵

- کميته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا ۱۶

- کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس۱۷

- کميته دفاع از حقوق بشر در ایران - شيکاگو۱۸

- کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی۱۹

- مادران صلح مونترال۲۰

- نه به جمهوری اسلمی - جنوب کاليفرنيا۲۱

- نه به جمهوری اسلمی - سوئد ۲۲

- نه به جمهوری اسلمی - لوس آنجلس ۲۳



- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری۲۴

- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال۲۵

برای جمع آوری امضاء این لیست باز است. لطفا،، اعلم موافقت خود با امضاء این بیانیه

را به آدرس ایمیل زیر بفرستید

forirankarzar@gmail.com
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