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 :روزنامه نگار و فعال کشور به مراجع تقلید و هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی 392نامه 

 در برابر کودتا متحد شوید؛ یا امروز یا هیچ وقت

ای برای مراجع تقلید و آقایان هاشمی، خاتمی،  نگار با ارسال نامه صدها چهره سیاسی، فعال مدنی و روزنامه

 .ر برابر کودتاچیان مقاومت کنند و به اقدامات عملی رو بیاورندموسوی و کروبی از آنها خواستند د

 :متن کامل این نامه مهم را در ادامه بخوانید

 إنا هلل وإنا إلیه راجعون

 خدمت مراجع عظام تقلید در قم

 و آقایان هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی

ترین  ی خویش با رساترین نداها و نجیبانه ی حقوق حقه برای اعاده در روزهایی که مردم شریف و دلیر ایران

ساری شاهد آن هستیم که برخی نشستگان بر مسند قدرت  اند، در کمال تاسف و شرم رفتارها به خیزش برخاسته

هیدپرور ، با تمام قوا و توان به مقابله با ملت ش7231ی همین مردم در سال  خواهانه نظام برآمده از انقالب آزادی

 .اند ایران برخاسته

های  های مردم، خون های دانشجویی و خانه روز گذشته بر سر این ملت رفته، یورش به خوابگاه 06چه در  آن

ی فعاالن  هایی چون کهریزک و بازداشت گسترده گاه داده در بازداشت های رخ ها، جنایت پاک ریخته شده در خیابان

ترین  تردید بخشی از سیاه گی و جمع کثیری از شهروندان ایران زمین بینام سیاسی و اجتماعی و فرهن خوش

های تاریخ کشور ماست و به همین سبب مردم ایران از مراجع دینی و نخبگان سیاسی خود به حق انتظار  برگ

تیبان چنان که در طول تاریخ پش خود را برای خدمتی تاریخی به کشور به کار ببندند و هم« تمام توان»دارند تا 

 .خویش را به انجام رسانند« رسالت»اند، این بار نیز  ملت بوده



 

 

 2 

های سیاسی تاثیرگذار  ها مراجع عظام تقلید و شخصیت مناسبت نبوده و در این هفته بختیم که این انتظار بی خوش

هستند و تن به  گام با مردم شریف خود راه و هم اند که هم هایی درخور توجه نشان داده کشور، با سخنان و بیانیه

 .دهند خواه حاکمیت نمی های نامشروع بخش تمامیت خواسته

 آقایان؛

آمیز  تنها با وجود مقاومت تحسین چنان که شاهد هستید، کودتاگران علیه جمهوریت نظام نه آن! اما این کافی نیست

کشند و  خط و نشان میاند که هر روز بیش از گذشته  گر دست نکشیده ی این مسیر ویران ملت ایران از ادامه

اندازند تا از این ره به خواست بنیادین خود  راه می ای را برای مایوس ساختن مردم به های تازه ها و نمایش بازی

نشانی که مراجع عظام  گاه نه تاکی باقی بماند و نه تاک ما نگرانیم که اگر این مسیر پیموده شود، آن. دست یابند

 .بر آن تکیه زنندتقلید و نخبگان سیاسی کشور 

ی کسانی که علیه جمهوریت نظام و رای مردم دست به کودتا زدند و در  بینیم، به جای محاکمه این روزها نیز می

ی کشور  ی شده، دلسوز و معتقد سی سال گذشته های شناخته ریزی ابایی نداشتند، چهره پی ایستادگی ملت از خون

ز پاسداری از جمهوریت نظام، قانون اساسی و رای خود ندارند، به راه دیگر شهروندانی که گناهی ج را به هم

روز بازداشت در شرایطی ویژه به اعتراف علیه خود، دوستان،  36دادگاهی نمایشی کشانده و پس از 

 .اند های ملی و جنبش سبز مردم وادار کرده شخصیت

و تکرار سناریوهای « اعتبار ش و بیارز بی»ما نیز چون شهروندان دیگر این مرز و بوم این اعترافات را 

شدت نگران هستیم که  گنجد اما از آن سو به دانیم که در باور هیچ عقل سلیمی نمی ی پیشین می هرگز پذیرفته نشده

نگار یا فعال سیاسی و اجتماعی فراتر رفته و آشکارا  ی کنونی از سطح چند روزنامه ریزی شده روند برنامه

گر آن است که اگر در همین جا متوقف نشود، دیری  دهد و نشان پیشین را هدف قرار میی  های شناخته شده مقام

خواهان مصون نخواهد بود و چه بسا در آینده، مراجع تقلید و  نخواهد پایید که دیگر هیچ کس از تیررس تمامیت

 !شوند« دتای مخملینکو»و « براندازی نرم»های ملی کشور نیز متهم به  روسای نهادهای انقالبی و دیگر چهره

 آقایان؛

روی  در همین نقطه باید پیش! شکنان و کودتاگران علیه قانون اساسی و جمهوری اسالمی ، کافیست مدارا با قانون

در این راه، در غیبت تدبیر عالیه، تنها شما هستید که . اقتدارگرایان متوقف شود تا کشور از ویرانی نجات یابد

ها و ابزارها، مردم را تا پیروزی در جنبش سبز  و بهره جستن از تمامی امکان« تحادا»دلی و  توانید با هم می

 .هدایت و راهبری و رسالت خویش را در قبال میهن، مردم، انقالب و اسالم ادا کنید

ن تمامی مراجع عظام تقلید و آقایا« اقدام عملی»ما و مردم ایران چشم به راه گذر از نامه و بیانیه و سخنرانی و 

های دلسوز کشور  ها و شخصیت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر چهره

های سیاسی و  های عملی متحد مراجع تقلید و روحانیون و شخصیت های اقدام در تاریخ ایران نمونه. هستیم

ا جنبش ملی شدن صنعت نفت های تاریخی زمان مشروطه ی توان به گام های ملی در دسترس است و می چهره
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وقت دیگری برای  یا باید همین امروز اقدام فرمایید و یا هیچ. های موفق و آزمایش شده نگریست چونان نمونه

 .رسالت دین خود نخواهید یافت

 :امضا کنندگان

 وند احمد، فعال سیاسی  آدینه

 آذر شعله، مترجم 

 نگار  آذر شكوفه، روزنامه

 ر فر نینا، خبرنگا آرمان

 آشتیانی زهره، خبرنگار 

 نگار  آصف فروزان، روزنامه

 نگار  آقازاده مازیار، روزنامه

 نگار و فعال حقوق بشر  آقایی ساسان، روزنامه

 نگار  آقایی سامناک، روزنامه

 آقایی مسعود، فعال اجتماعی 

 دار جمشید، فعال کمپین یک میلیون امضا  آیین

  نگار زاده فرزانه، روزنامه ابراهیم

 نگار  ابراهیمی زهرا، روزنامه

 زاده فرزانه، خبرنگار  ابراهیمي

 ابوالمعصومي سارا، خبرنگار 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  احمدیان امین، فعال سازمان دانش

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  اسحاقي امیر، فعال سازمان دانش

آموختگان  عضو شورای مرکزی سازمان دانشهای خودسرانه و  زیدآبادي حسن، عضو کمیته بازداشت اسدي

 ادوار تحکیم وحدت 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  اسکندری صادق، فعال سازمان دانش

 اسکندریان زویا، فعال جنبش زنان 

 نگار و سردبیر روزنامه نوای وقت کرمانشاه  محمد، روزنامه اسالمپور علی

 زاده مرتضي، خبرنگار آزاد  اسالم

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  ی بهرام، فعال سازمان دانشبیگ اسماعیل

 نگار و فعال دانشجویی  اسماعیلي رشید، روزنامه

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  اسماعیلی کوهزاد، فعال سازمان دانش

 گر و فعال جنبش زنان  اعتمادی مهرنوش، آموزش

 نگار  افشارنیک مهدی، روزنامه
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 آموختگان ادوار تحکیم وحدت در مشهد  دانشاقتنائی امیر، عضو سازمان 

 اكرمي علی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران 

 نگار  امامی پروین، روزنامه

 نگار  امیرآبادیان نزهت، روزنامه

 امیرخسروی اروند، کارشناس محیط زیست 

 امیرزاده سعید، خبرنگار 

 زاده فاطمه، فعال اجتماعی  امین

 سیاسي و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم  زاده مهدي، فعال امینی

 نامه گیالن بهتر روز علی، دبیر خانه احزاب استان گیالن و سردبیر پیشین هفته انجم

 نگار و فعال جنبش زنان  انصاری الناز، روزنامه

 نگار  راد رضا، روزنامه انصاري

 انواری امیرهادی، خبرنگار 

 ایاز لیدا، خبرنگار 

 فعال سیاسی  ایرانشاهي حامد،

 مهر امید، خبرنگار  ایران

 ایکدر سولماز، فعال جنبش زنان و عضو ستاد میرحسین موسوی 

 بابایي سما، خبرنگار 

 نگار  باقری داود، روزنامه

 باکری حسن، فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  براتیان پوریا، فعال سازمان دانش

 بهنام، فعال دانشجویی در زاهدان  نوخط براهویی

 روزنامه نگار: بورقانی سهام الدین

 نگار  بوذری رحمان، روزنامه

 بهرامی نجات، فعال سیاسی 

 بهكام نگین، خبرنگار 

 نگار در گیالن  بهمنی آرش، فعال دانشجویی و روزنامه

 نگار  پاکنهاد ایمان، روزنامه

 مضا و کمیسیون زنان تحکیم پیغمبرزاده زینب، عضو کمپین یک میلیون ا

 تابش هایده، فعال کمپین یک میلیون امضا 

 نگار  دین بهرنگ، روزنامه تاج

 نگار  تخیري نسرین، روزنامه
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 تركتاز آرزو، خبرنگار 

 توکلی حسین، فعال اجتماعي 

 جاوید امیر، خبرنگار 

 نگار  جعفري حمید، روزنامه

 جمالي علی، فعال سیاسی 

 نگار و دبیر انجمن حمایت از حیوانات  روزنامهجوالچی رضا، فعال 

 جواهری، جلوه، فعال حقوق زنان و همسر کاوه مظفری، زندانی سیاسی 

 بین شیدا، فعال حقوق بشر  جهان

 چاالک فرانك، فعال سیاسي 

 سیدجوادي احمدصدر، فعال سیاسي  حاج

 حجتي جالل، فعال سیاسی 

 نگار  نیا آرش، روزنامه حسن

 نگار و فعال جنبش زنان  ریم، روزنامهخواه م حسین

 رضا، فعال دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر  حسینی علی

 حسیني ملیحه، خبرنگار 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  حیدریان فخرالدین، فعال سازمان دانش

 زاده مقدم، فعال سیاسی  حیدری

 نگار  خاموشي فرشید، روزنامه

 اعي خانزادی ابوالحسن، فعال اجتم

 خانزادي شقایق، فعال اجتماعي 

 نگار  خردپیر علی، روزنامه

 خرم امیر، فعال سیاسي 

 نگار و فعال سیاسی  خزعلی مهدی، روزنامه

 نگار  خسرواني نازنین، روزنامه

 نگار  خسروي سروش، روزنامه

 نگار  خسروی مازیار، روزنامه

 خسروي مصطفی، فعال سیاسی 

 زنان  مقدم نسیم، فعال جنبش خسروی

 نگار  خلعتبری میترا، روزنامه

 نگار و فعال حقوق بشر  خیرابی ناهید، روزنامه

 خیرخواه اکرم، فعال جنبش زنان در آذربایجان 
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 نگار  دلیری جواد، روزنامه

 نگار  دهقان علی، روزنامه

 دهقان مصطفی، خبرنگار 

 راد نیما، شاعر 

 نگار  آذر، روزنامه منش راست

 رجعتي مهسا، فعال اجتماعي 

 رحمانی مریم، عضو کمپین یک میلیون امضا 

 نگار  رستگاري ثمینا، روزنامه

 نگار  رشیدی الله، روزنامه

 رضائی کاوه، فعال حقوق بشر و فعال دانشجویی 

 رمضانی ارسالن، فعال سیاسی و عضو ستاد ائتالف مهندس موسوی 

 فعال سیاسی رمضانیان احسان، 

 یگانه بنفشه، خبرنگار  رمضاني

 نگار  رنجبران علی، روزنامه

 نگار  پور، روزنامه رنجي

 نگار  رهبر محمد، روزنامه

 نگار  كهن نفیسه، روزنامه زارع

 زارعی افشین، فعال حقوق بشر 

 نگار آزاد و مستندساز  لنگرودی احمد، روزنامه زاهدی

 ساکی پگاه، فعال سابق دانشجویی 

 نگار  سالك سجاد، روزنامه

 سجادي مهدی،فعال دانشجویي 

 نگار زنداني عیسي سحرخیز  سحرخیز مهدی، فرزند روزنامه

 پور سونیتا، خبرنگار  سراب

 سعادت آیدا، فعال جنبش زنان و فعال حقوق بشر 

 سعیدزاده محمود، فعال سیاسی 

 سعیدي شیرین، خبرنگار 

 سلطانین كامبیز، خبرنگار 

 ده ابولفضل، عكاس مطبوعاتي زا سلمان

 نگار  نژاد مجتبي، فعال حقوق بشر و روزنامه سمیع

 نگار و فعال سابق دانشجویی  سوری پوریا، روزنامه
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 راد علی، فعال سیاسی  سیاسي

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  سیما سلمان، فعال سازمان دانش

 شجاعی صادق، فعال حقوق بشر 

 شفیعي حامد، خبرنگار 

 نگار  کوروش، روزنامهشمس 

 نگار  شمشیري محسن، روزنامه

 شوراب محمد، فعال دانشجویی و عضو کمپین یک ملیون امضا 

 شوقی مهناز، خبرنگار 

 شیبانی علی، فعال حقوق اجتماعی 

 االسالم امیر، فعال سیاسی  شیخ

 نگار و فعال حقوق بشر  الدین، روزنامه شیخی شهاب

 ییر برای برابری شیرازی فرشته، عضو کمپین تغ

 نگار  شیرافکن آمنه، فعال حقوق زنان و روزنامه

 نگار  صادقی آرش، روزنامه

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  صادقی محمد، فعال سازمان دانش

 نگار  فر مهدی، روزنامه صارمی

 صالحي ادریس، دبیر سابق انجمن اسالمی دانشگاه خواجه نصیر 

 نگار آزاد  صحت لیال، روزنامه

 صحرایی سعید، فعال اجتماعي 

 نگار  صدرآرا روزبه، روزنامه

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  صدري سمیرا، فعال سازمان دانش

 صرافی حسین، خبرنگار 

 صرافي صبا، خبرنگار 

 نگار  سري بیژن، روزنامه صف

 نگار  صمدبیگی بهروز، روزنامه

 نگار  جلودارزاده رضا، روزنامه.ط

 تکنیک  عضو سابق انجمن اسالمی پلیطواف محمدجواد، 

 طهراني فرزانه، خبرنگار 

 نگار  ظهیري نسرین، روزنامه

 نگار  عابدی احسان، روزنامه

 عامری سعید، عکاس 
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 عباسي فرید، مترجم 

 عدلي محمد، خبرنگار 

 نگار  عزیزي پویا، شاعر و روزنامه

 عسگري مژگان، خبرنگار 

 زاده راحله، فعال جنبش زنان  عسگري

 عقلمند بهاره، خبرنگار 

 علمداري روزبه، خبرنگار 

 نگار  علوی اسماعیل، روزنامه

 علوی بهاره، فعال حقوق زنان 

 نگار  اقدم مهدی، روزنامه علي

 علیپور فرهمند، خبرنگار 

 نگار  علیپور محمدحسن، روزنامه

 خبرنگار   علیجاني ارشاد،

 نگار  غفاریان متین، روزنامه

  88ریزی و تبلیغات ستاد  نگار و رییس دفتر برنامه مهغفوری آرش، روزنا

 نگار  آذر بابک، روزنامه غفوری

 غیبي رضا، خبرنگار 

 نگار  فتحی سمیه، خبر

 فتحي مجتبي، خبرنگار 

 فتوحی امیرحسین، عضو کمیته دانشجویی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی 

 نگار  چی نادر، روزنامه فتوره

 اسي فخرایي پویان، فعال سی

 نگار  فرجاد فرهاد، روزنامه

 نگار و فعال سابق دانشجویی  فرهادیان سروش، روزنامه

 نگار  فرهنگی شهرام، روزنامه

 فیاضی بهرام، فعال دانشجویی و سیاسی 

 رضا، فعال حقوق بشر  فیروزی علی

 نگار  راد امیر، روزنامه فیروزی

 قاسمی فرزاد، فعال سیاسی و دانشجویی 

 نگار  روزنامهقاسمی میثم، 

 كرمانشاهی کاوه، فعال حقوق بشر در کرمانشاه  قاسمی
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 نژاد سعید، فعال سیاسی و دانشجویی  قاسمی

 نگار  شناس و روزنامه قاضیان حسین، جامعه

 نگار  قربانی فرهاد، روزنامه

 نگار  قربانپور فرشاد، روزنامه

 نگار  قلعی محسن، روزنامه

 نگار  پور علی، روزنامه قلی

 ائی آرمین، فعال اجتماعی قهق

 پزشکی بهشتی ی دندان کاظمیان کاوه، دندانپزشک و دبیر سابق انجمن اسالمی دانشکده

 زاده هادی، فعال سیاسی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت  کحال

 نگار  کریمی روزبه، روزنامه

 کشفی علي، فعال اجتماعي 

 کالئی علی، فعال حقوق بشر 

 بشر  کالنکی سعید، فعال حقوق

 کلهری زهرا، خبرنگار 

 کمالی فرناز، فعال دانشجویی در دانشگاه رودهن و فعال حقوق زنان 

 نگار  كریمي امید، روزنامه

 گرمستانی یاشار، فعال جنبش زنان 

 نگار و دبیر کمیته دانشجویی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی گودرزی کوهیار، روزنامه

 لقمانی معصومه، فعال جنبش زنان 

 نگار  مازندرانی احسان، روزنامه

 نگار  مافی حمید، روزنامه

 مجد مریم، عکاس 

 ی مشارکت  مجردي زهرا، عضو شورای مرکزی جبهه

 محبي اعظم، خبرنگار 

 محبی نوید، فعال حقوق زنان 

 نگار و فعال سیاسی  محسنی مهدی، روزنامه

 غیاثوند سوسن، خبرنگار آزاد  محمدخانی

 نگار  مهمحمدي داوود، روزنا

 محمدی فرشید، برادر امیرمحسن محمدی، زندانی سیاسی 

 نگار و فعال حقوق بشر  محمودیان مهدی، روزنامه

 گرجی ژینا، فعال حقوق زنان در کردستان  مدرس
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 نگار  مرادی سمیرا، روزنامه

 نگار  مزروعی حنیف، روزنامه

 نگاران ایران ي روزنامهنگار و رئیس انجمن صنف علی، فعال سیاسی،روزنامه مزروعی رجب

 نگار  مظاهري ریحانه، روزنامه

 مظاهري مهدی، فعال اجتماعي 

 مهر حمید، فعال سیاسي  معتمدي

 نگاران ایران نگار و دبیرانجمن صنفي روزنامه مفیدی بدرالسادات ، روزنامه

 مقدم رضوان، فعال حقوق زنان 

 مقدم مهدي، فعال سیاسي 

 ون امضا ملک مریم، عضو کمپین یک میلی

 نگار  محمدي لیال، روزنامه ملک

 نگار  پور کامران، روزنامه ملك

 نگار و فعال سیاسی  ملیحی علی، روزنامه

 نگار  منتظري آرمین، روزنامه

 منصوري حسام، فعال سیاسی 

 موسوی سمانه، فعال حقوق بشر 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  رضا، فعال سازمان دانش موسوی علی

 خبرنگار   سادات،  حهموسوي ملی

 موسوی نسرین، خبرنگار 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  نسب اتابک، فعال سازمان دانش موسوي

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  موالیی کامران، فعال سازمان دانش

 نگار  مومني مینو، روزنامه

 نگار  مهاجر آذر، خبر

 نگار  مهرابی احسان، روزنامه

 نگار و فعال حقوق بشر  امهمهراني بهزاد، روزن

 مهرجو بهراد، خبرنگار 

 میردامادی مهدی، فرزند محسن میردامادی زندانی سیاسی 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  میرزایی احمد، فعال سازمان دانش

 نگار  میرزایی شهاب، روزنامه

 نگار  میرزایي مریم، روزنامه

 نگار  السادات، روزنامه میرفتاحي فاطمه
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 ی علی، فعال سیاسی مینای

 نجدی یوحنا، فعال سیاسی 

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  نجفی مجتبي، فعال سازمان دانش

 نگار  نخعي امیرعباس، روزنامه

 آموختگان ادوار تحکیم وحدت  نعیمي سعید، فعال سازمان دانش

 نوجو شیوا، فعال حقوق زنان 

 نگار  نوربخش شاهین، روزنامه

 نگار  زنامهنوروزیان مهدی، رو

 وباب نینا، فعال حقوق زنان 

 وحیدمنش پروانه، فعال حقوق بشر 

 ویسمه اعظم، خبرنگار 

 ویسي منظر، خبرنگار 

 همتي زینب، خبرنگار 

 یاری بیتا، فعال اجتماعی 

 نگار  یعقوبي محسن، روزنامه

 نگار یوسفی مسعود، روزنامه

 :اسامی حامیان این نامه در خارج از کشور

 ( انگلستان)ن محمدامین، دانشجوی کالج پادشاهی لندنآذربادگا

 ( فرانسه)نگار و فعال سیاسی اسدی هوشنگ، روزنامه

 ( هلند)نگار و فعال حقوق بشر اسکندری محمدرضا، روزنامه

 ( فرانسه)نگار  امیری نوشابه، روزنامه

 ( فرانسه)نگار باستانی حسین، روزنامه

 ( نانگلستا)نگار  بهنود مسعود، روزنامه

 ( آلمان)ثروتی مژگان، فعال حقوق زنان و حقوق بشر

 ( آلمان)حافظی آرش، فعال حقوق زنان

 ( آلمان)نگار پور فروغ، روزنامه حسین

 ( هلند)نگار نژاد لیدا، روزنامه حسینی

 (آمریكا)ی پیشین مجلس شوراي اسالمي  جو فاطمه، فعال سیاسي و نماینده حقیقت

 ( آلمان)سنخرمی حسین، عضو شورای شهر ا

 ( هلند)شناس و فعال حقوق بشر خرمی طاهره، جامعه

 ( آمریکا)نگار مهاجر فریبا، روزنامه داوودی
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 ( کانادا)نگار زاده شهرام، شاعر و روزنامه رفیع

 ( کانادا)نگار رفیعی بهرام، روزنامه

 ( آمریکا)نگار شریف سولماز، روزنامه

 ( یشاتر)نگار ساز و روزنامه طاهری اردوان، آهنگ

 ( آمریکا)عطری اکبر، فعال دانشجویی و حقوق بشر

 ( آمریکا)نگار نژاد مسیح، روزنامه علی

 ( آلمان)فاضل منوچهر، فعال اجتماعي 

 ( آلمان)نگار  فامیلی شیرین، روزنامه

 ( آمریکا)فرهي فریده، استاد علوم سیاسي دانشگاه ایالتي هاوایي

 ( آمریکا)نگار  قاضی فرشته، روزنامه

 ( لبنان)آیدا، فعال اجتماعی  قجر

 ( انگلستان)ماهباز عفت، نویسنده و فعال اجتماعي 

 (آمریکا)ی پیشین مجلس شوراي اسالمي  اکبر، فعال سیاسی و نماینده خوئینی علی موسوی

 ( آمریکا)نگار میرابراهیمی روزبه، روزنامه

 ( اتریش)هاشم حسن، فعال سیاسی نائب

 ( آلمان)ینوروز پریوش، فعال حقوق مدن

 ( آلمان)نوروزی احسان، مترجم

 ( آمریکا)نگار کار مهرانگیز، حقوقدان، فعال حقوق زنان و روزنامه

 ( انگلستان)نگار  کاظمی نازنین، روزنامه

 (استرالیا)نگار هنروران فرهاد، روزنامه

 

 
 
 
 
 
 
 


