تنهـا او پایـدار اسـت

ایـن روزهـا در میـان مـردم خشـمگین و دادخواهـی کـه در اعتـراض بـه
کشتهشـدن مهسـا (ژینـا) امینـی ،دختـر  ۲۲سـالهی سـقزی ،بـه خیابـان
آمدهانـد ،نوجوانـان بهجانآمـدهای نیـز هسـتند کـه بـه ِ
ِ
مشـترک
امیـد
رقـمزدن آینـدهای روشـن و عـاری از بیعدالتـی و جبـر و سـرکوب بـه
اعتراضـات پیوسـتهاند.
تاسـفبار و دردناک اینکه ،بهسـیاق گذشـته و بهجای شـنیدن اعتراضها
و فراهمآوردن اسباب رضایت و آرامش معترضان ،شماری کشته و زخمی
و بسـیاری دسـتگیر شـدهاند .مشـاهدات میدانی نیز از حضور نوجوانان
زیـر  ۱۸سـال در واحدهای ویـژزه ی نظامی و انتظامی حکایت دارد.
ما ،جمعی از نویسندگان،شـاعران ،مترجمـان ،روزنامهنگاران ،تصویرگران،
ناشـران ،مروجـان کتـاب ،مربیان و دیگـر فعاالن فرهنگـی و هنریِ حوزه
اهی قاطع بـا هموطنان دردمندمان،
ت کود 
ادبیـا 
کونوجـوان ،ضمن همر ِ
جهانی حقوق
بـا صـدای بلند اعال م میکنیم براسـاس مفـاد پیماننامـهی
ِ

کـودک و همینطـور قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانانِ ایران ،پاسـخ
زه
هیـچ معترضـی ،بـه ویـژ معتـرض نوجـوان گلولـه و جـای او در زنـدان
نیسـت .مـا مجدانـه خواسـتار آزادی فـوری نوجوانـان بازداشتشـده و
خونیـن معترضـان هسـتیم .بهعلاوه ،بـه صف
پایـاندادن بـه سـرکوب
ِ
کـردنِ عـدهای نوجوان مسـلح با پوشـش نظامی در برابـر مردم معترض،
مصـداق بـارز نقـض حقـوق کـودک و اسـتفادهی ابـزاری از آنهاسـت؛
بیتردیـد ایـن شـیوهی برخورد با نوجوانـان برای آمران عواقبـی ناگوار و
غیرقابلجبـران در پـی خواهد داشـت.

امضا کنندگان

آذین آدمیت  -سـمیرا آرامی -نوشـین آغاز – آرمان آرین  -پروین آقاتی  -منا آقایی  -سـمیه
آورنـد  -حمیـد ابـاذری  -سـپیده ابرآویـز  -جعفـر ابراهیمـی  -نسـرین ابراهیمـی – نرگـس
ابراهیمـی-آرزو ابویـی  -بیتـا احسـانجو  -یاسـمن احمدیـان صبـور  -ثریا احمـدی  -جالل
احمـدی -زهـره احمـدی  -زینـب احمدی  -سـعیده احمدی  -عبدالمجید احمدی  -سـتاره
اختـر شـناس  -اشـکان اختیـاری  -مجتبـی ادیبی  -سـاره ارضپیما  -ملیحه اژدری  -شـیرین
اسـدی  -فروتـن اصفهانـی  -رفیـع افتخار  -شـهال افتخاری  -الهه افشـار –ترنـم ادیب -زهره
افطسی  -شهرام اقبا لزاده  -احمد اکبرپور  -عطیه اکبری  -معصومه اکبری  -حسین اکبری

نسـب  -مریـم اکـراد  -سـعیده اللهیـاری  -عزتالـه الونـدی  -حسـام امامـی  -لیلا امانی -
نیلوفـر امرایـی  -داوود امیریـان  -افسـون امینـی  -زهـرا امینـی  -شـهال انتظاریـان  -نغمـه
انصاریـان  -آرزو انـواری  -کوکـب اوجاقـی  -طاهـره ایبـد  -نـوری ایجـادی -اعظـم ایرانی -
عباس باباعلی  -مژگان بابا مرندی  -حمید بابایی  -میالد باغسـتانی  -سـتاره باقری  -شـهال
باقـری  -علـی بخشـی  -محمـود برآبـادی  -زهرا برقانـی  -مرضیه برومنـد – محمد برومند-
غـزال بغـدادی  -حسـین بکایـی  -لـی لی بنوفامیـل  -هلن بوسـلیمان هنرآموز  -پریسـا به
آبادی  -مهرنوش بهادری  -شـهربانو بهجت  -سـارا بهجتی  -سـکینه بهرامی  -سـمانه بهروز
 نیلوفر بهین  -بهزاد بهشـتیان  -شـهرزاد بهشـتیان  -نرگس بیات  -نوشـین بیجاری -مریمبیرقی  -رویا بیژنی -فریده بیگلری  -نیلوفر پارسیوند  -عبدالصالح پاک  -آیدا پاکزاد افشار
 متیـن پدرامـی  -زهـره پرهیـزگاری  -شـادی پزشـک نیا  -شـبنم پذیرفته -پرویـن پناهی -احمد پور امینی -معصومه پورطاهریان  -سارا پورنجاتی  -ساره پیرایش – حمید پیرهادی-
مرضیـه تاجـری  -علـی تجـدد  -نعیـم تدیـن  -ماهنی تذهیبـی -مونـا ترابی  -نسـیم ترابی
کیانـزاد -مرضیـه ترکمانـی -سـحر ترهنده  -فائـزه تق یزاده  -سـاجده تقـ یزاده  -منا تمدن-
ناهیـد تمیـمداری  -جابـر تواضعـی  -مونا توحیدی – یاسـمن تورنگ-جعفـر توزندهجانی -
شـقایق توکلی  -هدی توکلی  -حسـین توالیی  -مجتبی تویسـرکانی  -مهرداد تویسـرکانی-
آناهیتا تیموریان  -نیلوفر تیموریان – گلنار ثروتیان  -یاسمن ثروتیان  -حنیفرضا جابریپور
 پریسـا جبـاری  -دالرام جبـاری  -محمدجـواد جزینـی  -ریحانـه جعفـری -اللـه جعفری -پریـزاد جمالـی – نازنیـن جمشـیدی -کیان جـوادی  -علیرضـا جوانمرد  -شـکوفه جودکی –
فرشـته جودکی -سـولماز جوشـقانی  -ندا جوشـقانی  -مرضیه جوکار  -محمد حسین جهان

پناه  -سولماز جهانگیر – عباس جهانگیریان  -توران چراغی  -فریده چوبچیان  -محمود حاج
زمـان  -شـکوه حاجینصراللـه  -ابراهیـم حاجینجفـی  -دنیـز حبیـب پور -مهـدی حجوانی -
تهمینه حدادی  -مینا حدادیان  -شـیوا حریری  -اکرم حسـنپور  -محسـن حسـن پور  -فرهاد
حسـ نزاده  -هادی حسـنعلی  -سـارا حسـنی یزدی -شـیما حسـینی  -ثنا حسـینی راد  -سمیرا
حشـمتی – نورا حقپرسـت  -سـحر حقگو  -سلاله حقیناوند  -نگین حقیقی صابر -رودابه
حمـزه ای -مجتبـی حیدرپنـاه  -خدیجـه حیدری  -فرناز حیـدری -مریم حیـدری  -ندا حیدری
 ویدا حیدری  -زهره حیدری شـاهی  -رودابه خائف – -ایمان خاکسـار  -بیتا خاقانی  -سـحرخالقی -مهرنوش خالقی -عباس خانقلی  -فریبا خانی  -جمشـید خانیان – فروزنده خداجو-
هدا خدادادی  -مهدیه خدنگ  -سـحر خراسـانی  -سـارا خرامان  -حمید خرسـند  -رویا خرمی
تا ج  -عرفان خسـروی  -حمیده خسـرویان  -فاطمه خسـرویان  -زهرا خطیبی -سپیده خلیلی
 شهناز خلیلی  -شیوا خلیلی  -فاطمه خلیلی  -نازنین خلیلی پور  -سولماز خواجهوند  -علیخوشجـام -شـادی خوشـکار  -آیـدا خوشـنودی -صـادق داد کریمی  -مهشـید دارابـی – رضا
دالوند  -علی درختی  -زهرا دمرلو ابهری  -محسـن دمندان -رضا دلیرسـوال  -سـعیده دلیلیان
 سـوده دوسـت بخیر  -نغمه دهقانی  -راحیل ذبیحی  -فاِیزه ذوالفقار  -پریسـا ذوالفقاری-جمـال رحمتـی -مجیـد راسـتی  -مهشـید راقمی  -رونـاک ربیعی  -مصطفی رحماندوسـت –
طیبـه رجـب نیـا -کوثـر رجـب نیـا  -آرزو رجبـی  -مهـدی رجبـی  -معصومه رجبیـان  -ناهید
رحیمی  -سـمیرا رسـتگارپور  -حمید رسـتمی  -فرشـاد رسـتمی  -فائزه رسـتین  -رویا رشیدی -
رامینـه رضـازاده  -فـرزاد رضایی  -عماد رضایینیک  -زحل رضـوی -ماندانا رضو یزاده  -زینب
رنجبـر  -شـیدا رنجبـر  -مینـا روسـتا -الیـار روشـن  -یاسـمن رومینـا  -عارفه روئین -شـاهین

رهنمـا -مرجـان ریحانیـان -فاطمـه زارع  -الله زارع -حسـین زارعی امنـد -حامد زاهد -
فریبـا زرقلمـی  -حسـامالدین زعفرانـی  -فاطمـه زمـان رو -فاطمـه زمانی -ناهیـد زمانی
مهرزاد زمردیان  -علیاکبر زینالعابدین  -شمس زینتی  -سودابه سالم  -اعظم سبحانیان حسـام سـبحانی طهرانی  -امیررضا سـتوده  -مینا سدره نشین  -حمید سرحدی  -فاطمهسرمشـقی  -پردیس سـرهنگپور  -نرگس سـعادتی  -زهرا سـعیدزاده  -مژگان سعیدیان -
انیس سـلطانی  -سـحر سـلطانی  -عاطفه سـلیانی  -حمیده سـلیمانی  -مولود سلیمانی
مهناز سـلیماننژاد  -مرجان سـلیمی  -جمیله سـنجری  -فرشـته سـنگری  -فرزین سوری -
علی سیدآبادی  -سمیه سیدیان  -سیدنوید سیدعلیاکبر  -محبوب شاداب -آرزو شاطاهری
 حمیـد شـانس  -حمیدرضـا شـاهآبادی  -مـژده شـاه نعمـت الهـی  -زهـرا شـاهی  -پـریشـاهیوندی  -سـنا شـایان -پریسـا شـجاعی  -ناهید شـرف الدین زاده  -آویسـا شـرقی –
هوشـنگ شـرقی -شیما شـریعت  -فرشته شریفی  -هدیه شـریفی  -گلناز شریفی نصر-
اسـدالله شـعبانی – افسـانه شعبان نزاد -سید ضیاالدین شفیعی  -شهال شفیعی – فرشید
شـفیعی  -کمال شـفیعی -عاطفه شـریفی راد  -آزاده شـکوری راد – زهرا شـریف زاده-
پریسا شمس  -ناهید شمس  -مکرمه شوشتری – احمد شهدادی-مجتبی شول افشارزاده
 فریده شـهبازی  -شـهرزاد شـهرجردی  -آتوسـا شـهریاری  -ثمین شـهریاری  -مهنازشـیخلو(شـریف نژاد)  -شـیرین شـیخی  -امین شیرپور – الهام شوشـتری زاده -جالل صابری -
نـگار صابـری  -سـمیه صادقـی  -ثنـا صادقـی  -فـواد صادقـی -فاطمـه صادقـی  -مرجـان
صادقی  -میترا صادقی -آمنه صادقی شهمیرزادی  -فواد صادقیان  -دنیا صالحی -سپیده

صالحـی – آتوساصالحی-افسـانه صانعـی -داود صفـری -سـیما صاحبـی  -ریحانـه صباغـی -
انوشـه صحراگرد -تلناز صحیحی  -مهرداد صدقی  -سـارا صدیق  -صبا صفا  -مهرپویا صفار
سـیما صفاری  -مریم صفاهانی –سـمانه صفایی -شـبنم صفایی  -شـیرین صفایی مولوی –
مهدیه صفایینیا  -گیتی صفرزاده  -شـکوفه صمدی  -سـمیه صوفیان  -زهرا صیادی  -مهدی
ضرغامیان  -شـیدا طارمی  -صدیقه طاهری  -مسـعود طاهریان -افسـانه طباطبایی  -زینب
بزاده  -محمد طلوعی  -نرگس طهماسـبی  -مرجان ظریف صنایعی -
طبـرزدی  -سـارا طبیـ 
سـیمین ظریفیان  -زهرا عابدی  -طاهره عابدی  -زهره عارفی  -مرضیه عباسـی  -سـعیده
عبدالهـی -سـید احسـان عمـادی -امیر عباسـیان  -کیوان عبیدی آشـتیانی  -نـگار عجایبی -
بزاده – مریـم عربـی  -هیـوا عزتپور  -فـرزاد عزیـزی کدخدایی -
مریـم عـرب  -علـی عـر 
مهـدی کریـم زاده  -بنفشـه کالنتری  -علی عسـگری  -مهناز عسـگری  -مجبوبـه عطاالهی -
فرنـاز عطـار  -فرحنـاز عطاریان  -ملکه علیپـور  -فهیمه علیزاده  -طوی علی نـژادی  -االهه
علیخانی -فریدون عموزاده خلیلی  -زهرا عندلیبی  -نسترن عنبری  -شبنم عیوضی  -انسیه
غرویـان کیانـوش غریبپـور  -زهـرا غفاری مهرا  -آبنوس غالمـی  -نیر غالمی  -بتول غالمیان
 ویکتوریا فاتحی  -زهرا فاطمی  -مسـتانه فاطمی  -احالم فائز  -غزل فتحالهی  -روشـنکفتحی  -سـپیده فتحی  -نسـترن فتحی –عاطفه فتوحی -الهام فخرایی  -مهدی فخر زاده -
قاسـمعلی فراسـت  -فریمـاه فراهانـی  -نغمـه فرج الهی  -سـاتیار فـرج زاده  -نسـترن فرخ
دوسـت فلکـی -زهـرا فردشـاد  -فرشـته فرشـتهحکمت  -سـودابه فرضیپـور  -زهره(زهـرا)
فرمانـی  -سـمیرافرهادی  -محمدرضـا فرهـادی  -نیلوفـر فرهـود  -فاطمـه فروتـن – حسـین

فتاحـی -مریـم فریـدی  -نیما فریبـرزی  -ساسـان فریدیفر  -مریم فضلاللهنـژاد  -مرضیه
فعله گری  -گیسـو فغفوری  -زهره فنودی -مرجان فوالدوند  -مریم فیاضی  -مارال فیروز
 ابوالفضـل فیـض آبـادی  -هسـتی قاپچـی  -شـراره قاسـم زاده  -پـری ناز قاسـمی  -پیروزقاسـمی  -سـمانه قاسـمی  -ماندانا قاسـمی -یحیی قائدی -مهسـا قبایی  -فرزانه قدمیاری
 حدیثـه قربـان  -سـارا قربانـی  -مینـا قربانـی  -سـتاره قرخلو  -مسـعود قره باغـی  -ویداقرهباغـی  -اصلان قزللـو  -مرضیـه قـوام زاده  -محمـد قیصریان – مجید قیصری  -سـمیرا
قیومی -پدرام کازرونی  -سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری  -ضحی کاظمی  -مهری کاظمی -
عاطفه کاظمی موحد  -مهرناز کافی  -آذر کتابی  -سـرور کتبی  -خاطره کردکریمی  -علی
رضـا کرمانـی  -رضـا کروبـی  -پرنـاز کریمـی -ثریا کریمی  -جـواد کریمی  -نیکـو کریمی -
شزاده
مهشـید السـادات کسایی -هما کشاورز  -نیلوفر کشـتیاری  -اکرم کشایی  -لیال کفا 
 ریحانـه کلهـر -مـژگان کلهـر  -مریـم کمـال کنـدری  -فاطمـه کیـان  -میتـرا کیانبخت –مسـعود گالبـی -ساسـان گلفـر -سـیامک گلشـیری  -آبتیـن گلکار  -نـگار گنجـی  -محدثه
گودرزنیـا – مرضیـه گـودرزی -مهسـا لزگـی  -پریا لطیفیخـواه  -مهرناز لک فـرد  -آناهیتا
لیمویی  -زهرا ماهری  -سعید متین  -سمانه محبوبی -حمیده محبی  -الهه محبی  -نلی
محجـوب  -علـی محمدپـور  -مریم محمدخانی – مریم محمـد زاده -فرزانه محمد زاده -
سـتاره محمـدی -نرجـس محمـدی  -نرگـس محمدی  -مهـدی محمدیان  -مهری مدرسـی-
گیسو مرادمند  -فاطمه مرتضاییفرد  -مهال مرتضوی -محمدرضا مرزوقی  -نسیم مرعشی
 -الهـام مزارعـی  -فـرخ مسـعود ایرانبهـار  -زهـره مسـکنی  -مژده مصحفی  -امیرحسـین

مصلـی  -سـارا مطلـوب  -ناهیـد معتمـدی  -مینا معصومـی  -لیال معظمـی  -مریم مغانلو -
الهام مقدس  -سـارا مقدم  -علی اکبر مقدم  -رویا مکتبی  -شـیرین ملکفاضلی – مسـعود
ملکیاری-انوشـه منادی  -مهین منتظری رودبارکی  -فرمهر منجزی  -منیژه منصوری -مانلی
منوچهری  -مونا منوچهری  -شـبنم موتابی  -نیلوفر موحد  -ندا موحدیپور  -هاله مودبیان
 زهرا موسـوی -غزال موسـوی  -فیاض موسـوی -سعیده موسـو یزاده  -الهام موسوی نسب ابراهیم موسـیپور  -علی مولوی  -یاسـمن مهابادی  -اعظم مهدوی  -نجال مهدوی اشـرف– معصومه مهدی پور -لیال مهرابی  -نرگس مهرابی  -سـوانا مهرابیان  -سـارا میاری  -نازنین
بزاده  -معصومه میر ابوطالبی-
میـر –شـهرزاد میر سـلطانی  -رویا میرغیاثی -مهـرک میـرا 
الهه میربابائیان  -فرناز میرحسـینی  -عطیه میرزاامیری  -مهتاب میرقاسـمی -ثمره میرکیا -
علـی میـری  -عباس ناصری  -مسـعود ناصری  -مسـلم ناصری  -فریبـا نباتی  -ثمین نبی پور
 رضـا نجفـی  -شـری نجفی  -سـولماز نراقی  -غزال نصیری  -حسـین نظری  -فـواد نظیری -اکبر نعمتی -معصومه نفیسی  -فاطمه نکویی –حمید نوایی لواسانی – میترا نوحی جهرمی
 سـودابه نـوذری  -حسـن نوزادیـان  -آرزو نـوروزی -ناهیـد نوری  -بهـاره نیاورانی -نیلوفرنیـک بنیـاد  -سـپیده نیـکرو  -مهـرداد نیکنام  -سـارا نیک نژاد  -حسـین نیلچیـان  -پژمان
واسـعی  -پروین وفایی  -ندا ولی پور  -لیدا هادی  -نیره سـادات هاشـمی -شیرین هاشمیان
 الـکا هدایـت  -الدن هنـدی  -سـیمین هنرور  -بهـاره هورش نیا  -آنیتـا یارمحمدی  -منافیحییپـور  -رویـا یدالهـی  -محبوبـه یزدانی  -مریایزدانی  -معصومـه یزدانی  -مریم یکرنگی
 -حسام یوسفی  -محمدرضا یوسفی -مهسا یوسفی  -ناصر یوسفی .

