با درود و سپاس به پیشگاه ایرانیان فرهمند
این دعوتنامه از سوی شورای همگرایی جنبشهای ایرانیان (شهجا) خدمت شما ارسال
شده است تا بدین وسیله ضمن اطالع و آگاهی شما از وجود این شورا و اهداف و برنامه
های آن ،از شما رسما ً دعوت به عمل آید.
در صورت امکان و تمایل ،به سایر اعضا افتخار دهید در کنار شما این شورا و تشکیالت
را به سمت ا هداف درخشان برای آیندهی ایران هدایت کنند و چنانچه امکان پیوستن شما
وجود ندارد ،اگر برنامههای شهجا را مطابق یا موازی با افکار خود میبینید لطفا ً از آن
حمایت کنید.
نپیوستن شما مانع از همکاری دو جانبه برای آزادی و نجات ایران در آینده نمیشود و
همچنان دستهای مصمم شما را از این راه خواهیم فشرد.
متن و فیلم زیر برای آشنایی شما با شورای همگرایی جنبشهای ایرانیان (شهجا) به پیوست
تقدیم می گردد.
به امید همراهی و حضور سبز شما در این راه ملی و فراجناحی.
با سپاس بسیار
شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
پیمان نامه شهجا:
https://shahjaa.com/convention.html
https://youtu.be/VSFdpEVamS4

1

رونوشت:
احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور
-

2

اتحاد جمهوری خواهان ایران
اتحاد چپ کارگری ایران
اتحاد سوسیالیستی کارگری
اتحادیه انقالبیون کردستان
اتحادیه دموکراتیک کردستان
تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان
جبهه دمکراتیک ایران
جبهه متحد بلوچستان
جبهه ملی ایران
جمهوری خواهان ملی ایران
جنبش ایرانیان مشروطه خواه کانادا
جنبش رهایی بخش لرستان
جنبش ملی بلوچستان ایران
جنبش مقاومت مردمی ایران
چریکهای فدائی خلق ایران
حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حزب ایران
حزب دمکرات کردستان
حزب دمکرات کردستان ایران  -خالد حسینی
حزب توده ایران
حزب سبزهای ایران
حزب سکوالر دموکرات ایران (دکتر نوری عال)
حزب سوسیال دمکرات ایران
حزب لیبرال دمکرات کردستان
حزب کار ایران ( توفان )
حزب کمونیست ایران

-

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب مرز پر گهر
حزب مشروطه ایران
حزب ملت ایران
حزب همبستگی دمکراتیک اهواز
راه سوم (دکتر شعله سعدی)
سازمان آزادی بخش ترکمن صحرا
سازمان جبهه اتحاد ملی و میهنی ایران
سازمان زنان مترقی
سازمان سوسیالیستهای ایران
سازمان فدائیان – اقلیت
سازمان کارگران انقالبی ایران
شبکه فرشگرد
شورای دوران گذار
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
کانون کنشگرایان ایران )دکتر محمود مرادخانی(
کومله زحمتکشان کردستان
لیبرال دمکراتهای ایران
نهاد مردمی
نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت نجات ملی ایران
همبستگی ملی ایرانیان (هما )
و سایر احزاب ،جنبش ها و نهادهای سیاسی

دانشگاهیان
-

3

دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات عالی و آموزشی

اتحادیه ها ،کانونها ،تشکلها و بازرگانان
-

بازاریان
کارگران
کارگران نیشکر هفت تپه
پزشکان و پرستاران
فرهنگیان
اتوبوس داران ،کامیون داران و سایر اصناف

ورزشکاران
 کشتی ،فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و سایر رشته هاهنرمندان
 نقاش ،مجسمه ساز ،خواننده ،نوازنده ،آهنگساز ،سینماگراننویسندگان و شاعران
جامعه ادیان و احزاب دینی
 مسیحی ،کلیمی ،زرتشتی ،بهایی ،اهل سنتهمهی ایرانیان فعال در زمینهی احیای هویت اقوام (اتنیکها)
تمام فعاالن حقوق زنان و دگرباشان جنسیتی

4

رسانه های ماهواره ای و اینترتی
-

آوا تودی
تلویزیون الوند
تلویزیون پارس
تلویزیون کلمه
تلویزیون دیدگاه
رادیو پارس پیشتاز
رادیو زمانه
رادیو سپیده دم
رادیو مانی
رادیو معانی
و سایر رسانه ها

سیاستمداران ایرانی در جهان و فعالین سیاسی و حقوق بشر داخل و خارج از ایران
(نام خانوادگی ،نام  -به ترتیب حروف الفبا)
5

آرین سرهنگ محمدرضا
آقایی ،میالد
اتابای ،ضیا
احدی ،مینا
احراری ،ابراهیم
احمدی ،سکینه
احمدیان ،فرهاد
ازازیل ،یلدا
اسانلو ،منصور
اسدی ،دکتر جمشید
اسدی ،عبدهللا
اسدی ،هوسا
اسماعیلیون ،حامد
اسماعیلیون مسعود

-

6

افشین جم ،افشین
افشین جم ،نازنین
افضلی ،کاظم (استرالیا)
اکبری منفرد مریم
اکملی شهناز
آل رضا ،تقی
امیدی ،پیمان
امینی ،محمد
انتخابی فر ،کاملیا
انصاری ،دکتر ایمان
آوانسیان ،وارطان
اوحدی ،سعید
اویسی ،احمد
ایجادی ،دکتر جالل
بابایی شیما
بابک ،دکتر میترا
باوند ،آریاسب
بختیاری ،آصف
بختیاری ،منوچهر (پدر پویا بختیاری)
بخشی ،ابراهیم هللا
بخشی ،اسماعیل
بداغی رسول
بدیهیان هما
براتی ،مهران
برومند ،رویا
برومند ،الدن (فرزند عبدالرحمان برومند)
بشیرتاش ،سعید
بقایی یزدی ،دکتر نامدار
بنی صدر ،دکتر ابوالحسن
بنیادی ،نازنین

-

7

بهاری ،دکتر بهار
بهرامی ،اعظم
بهشتی ،سینا
بهشتی ،محمود
بی آزار دٌرسا
بیات زاده ،دکتر منصور
پاکروان ،شعله
پرچی زاده ،دکتر رضا
پناهی ،جعفر
پورآقایی ،سپیده
پورنخعی پیمان
پهلوی ،شهبانو فرح
پهلوی ،شاهزاده رضا
پهلوی ،بانو یاسمین
ترشیزی ،گلین
تقی زاده ،دکتر رضا (انگلستان)
تقی زاده ،رضا (کاریکاتوریست)
تقی زاده ،زهره
توکلی ،آنیتا
توفیقی ،ئاالن
تهرانی ،زینا
جالل دوست ،ماهان
جلدی ،دکتر احمد
جلدی دکتر بهمن
جوانمردی ،علی
جیالنی ،دکتر بهیه
چالشتری ،علی
حدادی زاده ،پرویز
حجاب ،سهیال
حسین زاده ،احسان
حسینی ،بتول

-
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حسینی ،صالحه
حکاکیان ،رویا
حمزه پور ،دکتر محمدرضا
حمزوی ،دکتر سعید
حیدری ،محمدرضا
خراطها ،مجید
خلعتبری ،هومن
خورشیدی مراد
دائمی ،آتنا
دادور ،دریا
داعی ،حسن
درشتی ،حسن
منصور ،دکتر حسن
دلنواز ،ناهید
دهباشی ،علی
دهقانپور ،سیامک
دوستدار ،نعیمه
دوشوکی ،دکترعبدالستار
رادمنش ،کوروش
رجبی ،سام
رحیمی ،الهام
رشیدیان ،جهانشاه
رضایی ،حمید (سرهنگ)
رضایی کوشا ،اکبر
رضوی ،اشکان
روحانی ،حبیب
ریسی ،رزا
زارعی ،الناز
زراعتی ،پویا
زعیم ،کوروش
زند ،داریوش

-
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زند کریمی ،ماندا (اروین)
ژاله ،وفا
ستوده ،نسرین
سرخپور ،دکتر بابک
سرخوش ،بهرنگ
سلیمانی ،علی
سلیمانی امیری ،ایمان
سیدعسگری مهرداد
سیدی ،همن
شاهوالیتی ،دکتر ایرج
شاهوالیتی ،دکتر زیبا
شجاعی ،دکتر منوچهر
شجری زاده ،شاپرک
شجری زاده ،شبنم
شرفشاهی ،سیروس
شریفی ،عادل
شمسایی ،نسیبه
شمیرانی ،سعید
شیرالی ،دکتر مهناز
شیروانی ،شارا
شهنوازی ،امیرمحمد
شهیدی ،هنگامه
شیربیشه ،شهناز
شیرزاد ،کاوه
صباغ ،آتوسا
صنعتی ،حمیدممتاز
صفایی ،دریا
صفوی ،دکتر صفوی
صیاد ،پرویز (صمد آقا)
طالب زاده ،حمید
طاهری ،امیر

-

10

طبرزدی ،حشمت هللا
ظفرمهر مهیار
عالی ،پیام (شاعر "هالو")
عباسی ،کیوان
عباسی ،مرجان
عرفانی دکتر کوروش
علی آبادی ،محسن
علینژاد ،مسیح
غفارپور فیروزه
غفاری ،ایرج
غالمی مهسا
فتحی ،بیژن
فتحیان پور ،میترا
فراستی ،احمد
فراهانی ،گلشیفته
فرجی ،حسین
فرهاد ،ناهید
فرهنگیان ،پیمان
فرهودی ،بیژن
فرهور ،خسرو
فروتن ،دکتر ایمان
فروغی ،علی (کاپیتان)
فغانی ،علیرضا
فغانی ،محمدرضا
فالح ،مارتا
فالح ،مجید
فیلی ،زمان
قاسمی بابلی ،رضا

-

11

قاضی زاده ،علی حسین
قویدل ،ماهدخت
قهرمان ،گلریز
کامران ،رامین
کریم بیگی ،محمد
کالهچیان ،طناز
کلباسی ،شیما
کلهر ،کوروش
کیان ،بیژن
کیانزاد ،دکتر حسن
گلرو ،مهدیه
گلریز ،دکتر دامون
گنجی ،رکسانا
گنجی ،دکتر سعید
الجوردی ،دکتر حسین
الهوتی ،دکتر هوشنگ
لباف ،امیر
لطیفی ،هاوژین
لشگری ،سیاوش
لقایی ،جهانگیر
ماسالی ،حسن
ماهور ،هابیل
محبوبی ،شیوا
محمدی ،نرگس
محمودکالیه ،فرهمند
مرادخانی آیت هللا علی (معروف به شیخ علی تهرانی)
مرادخانی ،فریده
مرادخانی ،محمود
مساعد ،محمد
مشیری ،بهرام
مالکی فرد صدیقه (همسر هاشم خواستار)

12

مصداقی ،ایرج
معمار صادقی ،مریم
مقدم ،شاهین
مقیمی آری
مقیمی ،احمد
ملک پور ،سعید
ملکی ،عمار (فرزند دکتر ملکی)
ملکی فاطمه (همسر دکتر محمد نوریزاد)
ممتاز ،دکتر شهال
منصوری رام (خواننده پاپ)
منفردزاده اسفندیار
موالیی سعید (جودوکار)
مهدوی ،آرش
مهرآیین ،مصطفی
مهمانپذیر ،دکتر بابک
موذن زاده ،مریم (نماینده آیت هللا کاظمی بروجردی)
موسوی ،دکتر کاوه
مومنی ،رضا
میبدی ،علیرضا
میرزادگی ،شکوه
میرفطروس ،علی
میرقادری ،مهدی (مبارز نستوه)
میزانی امیر انتظام ،الهه
میالنی ،شاهین
میالنی ،عباس
نادری ،دکتر فیروز
نادری فر همایون
ناظوری ،زهرا (همسر عبدالرسول مرتضوی)
نایب هاشم حسن
نبوی ،سید ابراهیم
نبی بخش ،ترانه

-

نجفی ،محمد
نریمان ،افشین
نفیسی ،آذر
نقره کار ،دکتر مسعود
نلسون ،پریسیما
نهاوندی ،فیروزه
نوری اعال ،دکتراسماییل
نیری ،دکترعلی
نیستانی ،توکا
نیستانی ،مانا
نیکو ،رامین (هلند)
نیکونظر ،لیلی
واحدی ،دکتر نصرت
هالکویی ،دکتر فرهنگ
همپای ،آرش
همدانی ،شیدای
هادی ،خرسندی
هارون ،مهدوی ساسان
یزدیان ،منوچهر

اعضای بیانیه ۱۴
-
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احمدی را غب ،زرتشت
بهشتی ،نصرت
پورفاضل گیتی
جعفری ،دکتر کمال
جمالی ،زهرا
جهانبین ،شهال
خواستار ،هاشم
سپهری ،فاطمه
سپهری ،محمدحسین

-

طاهرخانی ،سوسن
عشقی ،گوهر
فرج زاده ،حوری
لعل محمدی ،جواد
مرتضوی عبدالرسول
منصوری ،نرگس
مهدوی فر ،محمد
مهرگان ،رضا
نوریزاد ،محمد

مدیریت کلیسای ایالم در لندن
مادران پارک الله
کمپین دختران انقالب
خانواده های کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی
خانواده های دادخواه کشته شدگان راه آزادی
و تمام ملت دادخواه و آزادیخواه ایران
پایان
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