محکومیت و انزجار بیش از دویست و هفتاد فعال سیاسی ,اجتماعی ,نهاد و رسانه از سیاست های
تروریستی جمهوری اسالمی

فراخوان گزارشگران :ماشین ترور جمهوری اسالمی را متوقف کنیم  -لیست نهائی!
ترور وحشیانه اقبال مرادی را محکوم میکنیم!
اقبال مرادی پدر مبارز زانیار مرادی محکوم به اعدام ترور شد .او سال ها قبل نیز از یک سوء قصد پس از زخمی شدن و انتقال به
بیمارستان ,جان سالم بدر برده بود .پیکر بی جان او را اینبار که اثر هفت گلوله بر روی آن مشاهده شده است در کنار رودخانه پنجوین از
شهرهای مرزی استان سلیمانیه که هم مرز شهر مریوان است ,یافته اند .اقبال مرادی فعال دیرینه سیاسی و عضو رهبری جمعیت حقوق بشر
کردستان بود .همه نگاه ها به جمهو ری اسالمی و مزدوران اطالعاتی نفوذی آن کردستان عراق خیره شده است که در ترور و کشتار مخالفان
سیاسی خود یکی از برترین ها در جهان است .زانیار مرادی هم اکنون در زندان رجائی شهر کرج محبوس است و به همراه لقمان مرادی
سالها در حبس و محرومیت بسر میبرد .سایت گزارشگران در همین زمینه و در سال  2013فراخوانی در محکومیت حکم اعدام این دو
زندانی سیاسی برگزار کرد و بزبانهای مختلف به مجامع حقوق بشری ارسال نمود .ترور اقبال مرادی نشان داد که جمهوری اسالمی همواره
در حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسی خود از هیچ کوششی دریغ نکرده و نمیکند .ما فعالین سیاسی و اجتماعی ضمن تسلیت و ابراز
همدردی جمعی با خانواده و دوستان او و بویژه زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی ,ترور اقبال مرادی فعال با سابقه سیاسی و حقوق
بشری را شدیدا محکوم نموده و از همه نهادهای بین المللی و حقوق بشری خواهانیم که ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه در افشای
جزئیات عوامل دست نشانده اجرای این ترور ضد انسانی بکوشند.
ما همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زانیار و لقمان مرادی هستیم

گزارشگران
18.07.2018
gozareshgar1001@yahoo.de
فراخوان پیشین گزارشگران را در لینک زیر می بینید.
اعتراض و ابراز انزجار بیش از صد فعال سیاسی اجتماعی ,فرهنگی و هنری و دهها رسانه و نهاد مستقل و آزادیخواه به تائید حکم اعدام
زانیار و لقمان مرادی از سوی سرکوبگران جمهوری اسالمی
با سپاس فراوان از رسانه هایی که ما را همراهی کردند.سایت لجور ,اشتراک وورد پرس ,احترام آزادی ,سایت سازمان راه کارگر ,سوسیالیسم
امروز ,میهن تی وی ,ایران تریبون ,البرز ما ,اتحاد کارگری ,بازافرینی واقعیت ها ,سایت ملیون ,رنگین کمان ,باالترین ,عصر آنارشیسم ,سایت
حامیان مادران پارک الله ,سایت خبری راه کارگر ,رادیو پیام کانادا ,سایت کانون دمکراتیک پناهندگان  ,پژواک ایران

اینجا  -ترجمه انگلیسی فراخوان
اینجا  -متن فارسی  -وورد فراخوان

اسامی:
اذر معتضدى  -فعال سیاسى
آرش امجدی
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای
امیر جواهری لنگرودی  -فعال کارگری
آمادور نویدی – فعال سیاسی
ابراهیم دینخواه
امیر میرزائیان – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
ابولحسن عظیمی
اردشیر نظری
انور میرستاری – فعال سیاسی و حقوق بشر

ارژنگ بامشاد
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
احمد نوین
ابراهیم پویان – فعال سیاسی
احمد سعیدی
ابراهیم اصغرنیا  -فعال سیاسى
احمد شکوهی
احمد نجاتی
امیر علی متولی – فعال سیاسی
ادیب زندی مدافع حقوق پناهندگی
اشکان پور خسرو فعال حقوق پناهندگی
اعظم اکبری
امیرحسین بهبودی
آزاده دراه
احمد مشعوف
االهه شکرائی
بهروز نظری
بهروز خسروی
باقر ابراهیم زاده  -فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بهروز پیله ور
بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیل گر سیاسی
بهزاد کریمی – فعال سیاسی

بهروز فراهانی – فعال کارگری
بهروز سورن  -فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق
برهان دیوارگر  -فعال کارگری
بهروز عارفی – مترجم و فعال سیاسی
بصیر نصیبی  -هنرمند و فعال سیاسی
بیژن رنجبر -فعال سیاسى
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهرام سلطانی  -فعال حقوق بشر
بهروز ستوده  -تحلیل گر سیاسی
بهرام چوبینه  -نویسنده
بابک مرادی  -فعال سیاسی
پریسا امجدی
پرویز داور پناه – فعال سیاسی و رسانه ای
پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
پرویز میرمکری – شاعر
پروین ریاحی – فعال جنبش زنان
پتی محمد بلوچ
پروین ملک
پرویز جواهری
توفیق محمدی فعال سیاسی و اجتماعی و مدافع حقوق پناهندگی در گوتنبرگ ـ سوئد
تهمینه بقائی
ثریا فتاحى  -فعال سیاسى و فعال جنبش زنان

ثریا چیت ساز
ثریا ورداسبی  -زندانی سیاسی سابق
جعفر حسین زاده – فعال حقوق بشر
جالل نادری
جمال زارع – فعال سیاسی – آلمان
جواد قدسی
جمشید صفاپور – فعال کارگری
جلیل رضائی  -فعال سیاسی از دانمارک
جمشید اسدی
چیاكو محمدى  -فعال سیاسى
حسن حسام  -شاعر و تحلیل گر سیاسی
ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
حسین عارفى  -فعال سیاسى
حسن عزیزی – فعال سیاسی
حمزه عظیمی
حسن معارفى پور -فعال سیاسى
حمید جهان بخش – فعال سیاسی
حسین سعدی
حبیب هللا معینی  -فعال حقوق پناهندگی
حسین فردوسی
حسین مقدم  -مدافع جنبش رادیکال کارگری

حمید موسوی پوراصل  -تحلیل گر سیاسی
حمید آذر
حمید حسینی
حمید رضا رحیمی  -شاعر و طنزپرداز
حشمت ورداسبی  -زندانی سیاسی دو نظام
حسن نایب هاشم  -فعال حقوق بشر
خالد بایزیدی (دلیر)  -شاعر ومترجم
خالد نودشه  -فعال سیاسى
خبات كریمى  -فعال سیاسى
خسرو بندری
داود احمدلو  -فعال سیاسى
داریوش ارجمندی
رضا چیت ساز
رسول بلوچ – فعال سیاسی
رفعت رنجبران لنگرودی
ره وه ز عبدالهى – فعال سیاسی
رحیم استخری
رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
روبن مارکاریان  -تحلیل گر سیاسی
راضیه رضوی  -فعال حقوق پناهندگی
رضا سپیدرودی
رضا بی شتاب  -شاعر

رضا قریشی
رزا دیار
رضا رئیس دانا
رضا علوی
(راحله فرج زاده طارانی ( فعال سیاسی  -عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق

رضا قریشی
زهره مهرجو – شاعر
ژوبین خضرى  -فعال سیاسى
ژوبین مردوخى  -فعال سیاسى
ژاله سهند
سلیمان بایزیدی  -داستان نویس وفعال مدنی
سروش قازاریان
سیروس بینا – استاد اقتصاد و تحلیل گر سیاسی
سیما ریاحی لنگرودی
سالم زیجی – تحلیل گر سیاسی
سیاوش میرزائی
سعید خلیلى  -فعال سیاسى
سیرانوش مرادیان
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سیامک فرید

سودابه صالحی
سیاوش کارساز – فعال حقوق بشر
سام اسفندیاری
سیاوش عبقري  ،كنشگر سیاسي و استاد دانشگاه
سیامک مویدزاده  -فعال کارگری
سینا نیاکان  -فعال سیاسی
شهال عبقري  ،كنشگر سیاسي و استاد دانشگاه
شمس الدین امانتی – فعال سیاسی
شهال جباری – فعال سیاسی
شکور بابازاده
شروین رها  -فعال کارگری
شهاب شکوهی  -فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
شاهین نوائی
شراره رضائی  -فعال حقوق کودکان و زنان
شهال هژبری  -فعال سیاسی
شاهین کاظمی
شیدا ارغوانی  -فعال سیاسی
شمس الدین صلواتی :شاعر و فعال سیاسی
صادق افروز
طاهره خرمی – شاعر
طیبه اصغرزاده
علی پیچگاه – فعال کارگری

عصمت طالعی
علی مبارکی  -فعال کارگری
علی ندیمی – تحلیل گر سیاسی
علی صمد – فعال حقوق بشر
عیدی نعمتی
علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای
علی بلوچ
علی پور نقوی
عالم جوادی
على زیدونى  -فعال سیاسى
عسگر شیرین بالغی
علی رسولی  -فعال کارگری
عباس رحمتی  -فعال سیاسی و روزنامه نگار
علی گوشه  -هنرمند ,شاعر و تحلیل گر سیاسی
علی ستاری  -فعال سیاسی
غالم عسگری  -فعال کارگری درتبعید
ک .الوند – فعال سیاسی
کامبیز گیالنی  -شاعر
فرید محمدى  -فعال سیاسى
فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق
فرهنگ قاسمی  -نویسنده و تحلیلگر سیاسی
فرهاد بشارت

فریدا سهرابیان
فاطمه رضائی  -فعال حقوق بشر
فرخ قهرمانی  -فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
فرید اشکان
فرزانه قاسمی  -فعال سیاسی
فریبا قاسمی  -فعال سیاسی
فریدون شهنی ارزانی  -فعال سیاسی
فرامرز بهار
صدیق جهانی  -فعال کارگری
کاوه دادگری
کامبیز گیالنی  -شاعر
لیلی ارغوانی  -فعال سیاسی
محبوبه مشکین
مریم عظیمی
محمدرضا اسکندری – فعال سیاسی و رسانه ای
مریم اسکوئی
مینو همیلی – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق
محمد خسروی
منوچهر گلشن
مریم محسنی
مهرداد آهنگر  -فعال سیاسی
مریم امانی

مازیار واحدی
محمدرضا شالگونی
محمد رضا روحانی – وکیل دادگستری
مجتبی نظری
مجید مشیدی – فعال حقوق پناهندگان
منوچهر رادین
مسعود فراز
محمد تجلی جو لنگرودی
محمد توفیق اسدی
مانوئل اسماعیلی
مرتضی نیکی
مهرداد بهارآرا
مسعود رضایی فعال سیاسی اجتماعی و مدافع حقوق پناهندگی
مصی شرافتی
میترا صوفی مجید پور استاد دانشگاه و فعال حقوق پناهندگی
محمد هادی پور فعال حقوق پناهندگی
منوچهر تقوی بیات  -تحلیل گر سیاسی
منوچهر مقصود نیا
مراد عظیمی  -تحلیل گر سیاسی
محمدرضا صادقی
مجید موسوی بیدار
محمود خادمی  -فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمد حسین یحیائی  -نویسنده و فعال اجتماعی
محمد علی علینژاد  -وکیل دادگستری و فعال سیاسی
مهتاب قربانی  -شاعر و فعال سیاسی
محمود عاشوری  -فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
میثم آقاسید حسینی  -نویسنده ,کارتونیست
مریم اهری
محمد بهبودی
مهران میرفخرائی
میثاق پارسا
مهری زند  -فعال جنبش زنان
محمود جعفری
نصرهللا قاضی
نسرین محمودى اذر  -فعال سیاسى
نجف روحی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر
نگار محسنی
نادر ثانی  -تحلیل گر سیاسی
نیکی میرزائی
نوید مومنی
ناصر عفرانی فر  -هنرمند تاتر کودکان
یوسف آبخون
یداله بلدی

یوسف محمدی

نهادها:
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست  -هانور
انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه  -گوتنبرگ  /سوئد
اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
بنیاد ازادی اندیشه و بیان
حزب سوسیالیت انقالبی ایران
کانون همبستگی با کارگران ایران  -گوتنبرگ
عصر آنارشیسم
جامعه سوسیال دموکرات های الئیک ایران
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران -پاریس
همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا )  -نیویورک
حامیان مادران پارک الله ایران -دورتموند
فدراسیون اروپرس
جنبش کارگری چگوارا
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا )  -لوس آنجلس
انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
انجمن جمهوریخواهان ایران  -پاریس
انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران  -هامبورگ
بنیاد اسماعیل خویی

شبکه همبستگی ملی فرزنو  -کالیفرنیا
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی  -پاریس
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو
حامیان مادران پارک الله  -دورتموند
حامیان مادران پارک الله  -هامبورگ
مادران صلح مونترال
حامیان مادران پارک الله  -فرزنو
نهاد «همه حقوق بشر ،برای همه ،در ایران»
همبستگی برای حقوق بشر در ایران  -کلگری
همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا )  -مونترال

رسانه ها:
رادیو پیام کانادا
http://radiopayam.ca
سایت سازمان راه کارگر
http://www.rahekaregar.com
سایت عصر آنارشیسم
http://asranarshism.com
سایت و تلویزیون رنگین کمان
https://rangin-kaman.net
گاهنامه سیاسی و فرهنگی گونه گون
سایت لجور

www.lajvar.se
سایت اتحاد کارگری
http://etehad-k.com
سایت حزب سوسیالیست انقالبی ایران
http://www.simroz.org/index
سایت جامعه سوسیال دمکرات های الئیک ایران
https://rangin-kaman.net
سایت هزل دات کام
/http://www.hazl.com
سایت احترام آزادی
https://ehterameazadi.blogspot.com
سایت اشتراک وورد پرس
https://eshtrak.wordpress.com
سایت رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com
سایت مجید مشیدی
http://m-moshayedi.com
باز آفرینی واقعیت ها
https://bazaferinieazad.blogspot.com
البرز ما
aleborzma.wordpress.com
وبالگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com
سایت محمود خادمی
http://mahmoudkhademi.de
سایت حامیان مادران پارک الله
http://madaransolhdortmund.blogspot.com
سایت گزارشگران
www.gozareshgar.com

