ثیبًیَ
ػلیَ دخبلت گری ّ جٌگ  ،ػلیَ دیکتبتْری ّ اضتثوبر
ثرای صلح ،آزادی ّثراثری
دولت اسرائیل با پشتیبانی دولت امریکا و همراهی سایر قدرت های امپریالیستی طبل های جنگ را به صدا در آورده اند  .بحث حمله
نظامی به تاسیسات اتمی ایران برای جلوگیری از مبدل شدن جمهوری اسالمی به یک “قدرت اتمی” در منطقه  ،اکنون داغ ترین موضوع
مورد مشاجره در محافل بین المللی است .گزارش اخیر سازمان انرژی اتمی نیز سوخت الزم برای تبلیغات جنگ افروزانه را فراهم
ساخته است.
دولت اسرائیل اکنون درداخل کشور با بزرگترین جنبش مطالباتی در اعتراض به اجرای چند دهه سیاست های نئولیبرالی مواجه است و
درسطح بین المللی با طرح سلسله درخواست ها در به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی از هر سو زیر آتش انتقاد
قراردارد.دولت اسرائیل برای خروج از بحران انزوا تالش می کند با دستور کار قراردادن مقابله با خطر اتمی رژیم اسالمی پویش انقالب
در منطقه را نیز از دستور کار خارج کند .کمترین تاثیر این تهدیدها افزایش محاصره اقتصادی ایران است که هم اکنون دولت های اصلی
اتحادیه اروپا نیز پشتیبانی خود را از تشدید تحریم ها اعالم کرده اند.
رژیم جمهوری اسالمی نیز که نیک میداند جنبش عظیم توده ای ضد حاکمیت اسالمی همچنان در کمین نشسته و عالوه بر آن به طور
روزانه با گس ترش شتابان بحران اقتصادی  ،انزوای بین المللی  ،جدال پایان ناپذیرجناح ها و افشاگری های رسوائی آور مواجه است،
تهدیدهای جنگی دولت اسرائیل را به فال نیک گرفته و ان را برکتی برای منحرف ساختن افکار عمومی و ادامه حیات ننگین اش به
حساب می آورد .از همین رو سران رژیم تهدیدها را با تهدید متقابل و نعره های جنگ طلبانه را با وعده مقابله به مثل پاسخ می دهند.
در چنین شرایط حساسی ما جمعی ازفعالین و نیروهای چپ و سوسیالیست در خارج از کشور اعالم میداریم که :
هر نوع بمباران نظامی به هر شکلی و در هر سطحی را محکوم می کنیم  .حمله هوایی نظامی موجب تقویت رژیم فاشیستی

جمهوری اسالمی  ،نابودی زیرساخت های کشور و تلفات غیر قابل محاسبه شهروندان کشورمان خواهد شد.
هر نوع دخالت نظامی قدرت های امپریالیستی تحت هر بهانه و مستمسک و در هر سطحی رامحکوم می کنیم  .حاصل دخالت

قدرت های امپریالیستی سرکوب جنبش ازادی خواهی و برابری طلبی و کارگری و چپاول منابع و ثروت های طبیعی کشورمان خواهد
بود.
ما هرنوع محاصره اقتصادی (گزینشی  ،هوشمند ،فلج کننده و  )...را محکوم می کنیم .محاصره اقتصادی با متالشی کردن هر

چه بیشتر اقتصاد کشور ،افزایش قیمت کاال و خدمات  ،حذف خدمات دولتی  ،گسترش شتابان بیکاری  ،فقر زدگی  ،فحشا ،جنایت ،
افزایش سرکوب در همه عرصه ها و  ...فشار اصلی خود را بر عموم کارگران و زحمتکشان فرود آورده و با عدم تاثیر گذاری بر
حاکمان موقعیت انها را تقویت می کند .کارکرد ضربه نظامی  ،دخالت خارجی و محاصره اقتصادی دیگر بار راه را برای به قدرت
رسیدن حکومت های فاسد و مستبد وابسته به قدرت های امپریالیستی هموارخواهد ساخت.
ما فعالیت های اتمی رژیم جمهوری اسالمی را قویا محکوم می کنیم  .ما مخالف هر نوع زرادخانه و سالح های اتمی بوده و

طرفدار خلع سالح عمومی اتمی خاورمیانه و در کل جهانی عاری از سالح های هسته ای هستیم.
مخالفت ما با انرژی اتمی تنها محدود به سالح های اتمی نیست .ما مخالف استفاده از انرژی اتمی و جایگزینی آن با انرژی های

پاک و بدون آالیندگی های زیست محیطی هستیم .تجربه هایی نظیر "چرنوبیل" و"فوکوشیما" نشان میدهد که حتی استفاده صلح امیز از
انرژی هسته ای تا چه حد می تواند فاجعه آفرین باشد .عالوه بر آن کشوری مانند ایران نه فقط از لحاظ منابع زیرزمینی انرژی بلکه به
لحاظ امکانات جغرافیایی نیز بسیار مستعد برای تولید انرژی های پاک و دارای امکانات بسیار گسترده و منحصر به فرد می باشد.از
همین رو ادامه سیاست اتمی توسط رژیم جمهوری اسالمی که مردم ایران هزینه های سنگینی برای ان پرداخته اند باید فورا و بدون قید و
شرط متوقف شود.
ما خواهان سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی از طریق انقالب مردم ایران هستیم  .ادامه حیات ننگین رژیم اسالمی حاصلی

جز سقوط هر چه بیشتر اقتصادی  ،قهقرای اجتماعی و فرهنگی نداشته و نخواهد داشت و متقابال سرنگونی رژیم اسالمی و برقراری
حاکمیت اکثریت یعنی حاکمیت کارگران و زحمتکشان نخستین شرط برقراری حق رای عمومی  ،آزادیهای سیاسی و حق تعیین سرنوشت
سیاسی توسط مردم ایران و حرکت برای رسیدن به یک جامعه انسانی خواهد بود.

سرمایه داری معاصر در جهان امروز ما نه فقط در کشور های حاشیه بلکه در مراکز اصلی آن با بحران عظیم ساختاری

روبروست و اصال حات اجتماعی دوره "دولت رفاه" و آزادیهای سیاسی دمکراسی لیبرال رایکی از دیگری وا می چیند .جنبش اشغال
"وال استریت " که اکنون به سرتاسر کشورهای پیشرفته سرمایه داری گسترش یافته است ،نشان دهنده اوج پوسیدگی سرمایه داری به
مثابه نظام مسلط بر جهان است .تضمین آزادی ،عدالت اجتماعی ،صلح و استقالل نه با سیاست های رفرمیستی و لیبرالی بلکه اکنون هر
چه بیشتر به ف راتر رفتن از سرمایه داری و تالش برای عملی ساختن سوسیالیسم پیوند خورده است .حاکمیت اکثریت برخاسته از دل
انقالب می تواند مسیر درنوردیدن سرمایه داری را هموارسازد.
ما همراه با کارگران و زحمتکشان  ،همراه با همه فعالین آزادی خواه و برابری طلب و همه نیروهای سوسیالیست  ،برای مقابله

با تهدیدات دخالت نیروهای خارجی  ،وادراکردن رژیم اسالمی به متوقف کردن برنامه های هسته ای  ،برداشته شدن محاصره اقتصادی
و گسترش مبارزات توده ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی تالش می کنیم.
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زًذٍ ثبد اًمالة
زًذٍ ثبد ضْضیبلیطن
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اسامی اشخاص:
احوذ ضیف –ثٌِبم جؼفری زادٍ – هرجبى افتخبری -ضؼیذ رحیوی -پرّیي اغرفی – یًْص پبرضب ثٌبة – هحطي رضْاًی –ثِرام رحوبًی –
حویذ زرغٌبش – یذی غیػْاًی – غالهحطیي ػطگری  -ثبثک ػوبد – ػجذالَ اثراُیوی – جالل ًبدری –ػلی درّازٍ غبری – چیب
جْاًویری  -غِرام ثجفی – ضرژ آراکلی – اللَ آرر – غِرٍ دّرادّ – ثرزّ فْالدًّذ ً -طین صذالت – -حطیي ًمی پْر -ضیرّش ثیٌب –
غیذا جِبى ثیي -هحوذ رضب ثبلری  -هحوذ اغرفی – هجیذ هیرزایی –یذالَ کٌبًی – ثِرّز ضْرى  -رضْل غْکتی –هیٌْ ُویلی – رضب
رئیص داًب – فرّؽ غیرازی –اردّاى زیجرم  -حجیت ریبحی – ًیوب ًیکالش -پیرّز زّرچٌگ -هطؼْد فرّزظ راد  -فرخ لِرهبًی – اکرم
پذرام ًیب – ّحیذ یْضفی – غِرٍ کیب – ضبضبى کیبًی – ػجبش هظبُری – هر تضی افػبری –هِرداد ّلی پْر – هجیذ ایْاًی –ػطبر هلک
– هجیذ دلیریبى – ُْغٌگ ػالضًْذ – ثِرام صویوی – ػلیرضب رضبیی – ثِرام زًذی – ضیبهک آرری – ػلی پیچگبٍ  -زری اضپرم -
فریجب ثبثت – اثراُین آّخ – آرظ کوبًگر -اردغیر هِرداد -حطي حطبم– ثیژى ضؼیذ پْر – ایرج حیذری – ثِرّز فراُبًی – ُذایت
ضلطبًسادٍ – حطیي دّلت آثبدی – خطرّ آٌُگر -یبّر اػتوبد  -هیٌب پْیب – پرّیي ریبحی – جوػیذ صفب پْر -هحطي حطبم  -رضب هرزثبى-
احوذ صجْری  -هِیي افتخبری  -حطي ػسیسی  -حویال ًیطکلی  -پرّیي غکُْی ً ،می ریبحی لٌگرّدی  ،تمی ریبحی ً ،یلْفر ریبحی ،
ًیکال ریبحی  -ػلی یْضفی  -هجیذ داراثیگی -اکجر حبج ثبثبئی -ضیبهک جِبًجخع ً -طریي احوذی  -اهیذ پیًْذی  -حویذ جِبًجخع  -ػلی
دهبًّذی  -حػوت هحطٌی ً -طریي اثراُیوی  -غکْفَ اثراُین زادٍ  -ثبلر اثراُین زادٍ -پْیب ػسیسی -کبهرّا افتخبری -غِریبر افتخبری-
فریذ حوسّی -حویذ رضب داًػجْ -ػجذهللا ػظیوی  -حبهذ گبزری -رحوبى خْغرّاى -رفؼت دیبًت  -هحوْد ّلذثیگی -اهیذ هطتؼبًی -حطیي
لیبضی -ضِیل کبظن زادٍ -هٌِبز حجت پٌبًٍْ -یذ هحذثی -ػثوبى احوذی -تْراى ًْریًّ -ذاد فرٌُگی -کبهیبر اػتوبدی -هٌْچِر هطؼْدی-
ػوبد هْلْفَ -هجیذ هحتػن -هِذی هیرُبغوی -دالرام خذ ًگ  -جوػیذ ثرهکی –ػلی آتع  -فریجرز اهیذ -ػلیرضب کیب  -ثیژى جاللی-
جْزف ُیرکبًیبى -ثیژى اضکٌذری -رضب ُْهي -
رضب طبُری – ضیبهک لجبدی  -لبضن اللیت  -احوذ غکُْی – ارژًگ ثبهػبد – احوذ راضتی  -اثْالحطي ػظیوی – اهیي حصْری –
اهرهللا اثراُیوی – غبُیي اضتبجلْ -احوذ ًْیي -اهیرجْاُری لٌگرّدی– رفؼت رًججراى لٌگرّدی -ثِرّزپیلَ ّر -ثِساد جْادیبى  -تِویٌَ
ثمبیی – تبرا صبلح  -پریطب آزادیبى – پتی هحوذ ثلْچ  -پژهبى رحیوی – پرّیسضبلوی  -پرّیس جْاُری – حطي هبضبلی -ضیبّظ هیرزایی
 ضرّژ لبزاریبى – غِبة غکُْی  -ػطکرغیریي ثالغی – فرزاد جبضوی -فراهرزصبلح – فرٌُگ طبّلی  -رضب آثبدی – رّثيهبرکبریبى  -رحین اضتخری – زُرا کوبلی  -رضب ضپیذرّدی -رضب طبلجی  -هرین اهبًی ً -یکی هیرزایی – ثِرّز ًظری – حطیي تْضلی -
حویذ آرر – هحوذ حطیجی  -خطرّ رحیوی  -جْاد لذ ضی -رضب ػلیسادٍ  -رضب چیت ضبز –ػلی جبلیٌْضی  -ػیذی ًؼوتی  -ػلی ثلْچ –
ػلی جوػیذی – ػجبش هْضْی  -طبُب زیٌبلی – کبظن فخبراى – هبًْل اضوبػیلی – هیترا یْضفی  -هبزیبر ّاحذی – هبیٌِبرد زایفرت –

هیال هطبفر  -هرین هحطٌی  -هرین ػظیوی – هرین اضکْیی  -هبرک فیػر -هحوذ تجلی جْ -هِرداد کریوی – هِرداد هِرپْرهحوذی-
هِراًگیسداثْیی  -هجتجی ًظری – هحوذ رضب غبلگًْی – فریذا ضِراثیبى – فرُبد ضیذ لْ -ضْضي غِجبزی  -ضیوبی ریبحی  -ضیراًْظ
هرادیبى – ضؼیذ غجبػی  -ضٌِذ لیالکٍْ  -ضِیال لیٌذ ُْرضت -ضیبهک هْئذ زادٍ -ضیبّظ هحوْدی -کبٍّ هحوذی ً -جف رّحی –
ًبصررحوبًی ًژاد – ًصرهللا لبضیً -بدر فْالدی – ًرگص غریفی ً -رگص ییاللی ً -گبر هحطٌی – ًْیذ هْهي – ًطترى چیت ضبز –
یْضف هجبة  -یْضف آثخْى  -یبضویي هیظر – یسداى خذاثٌذٍ لْ – ُبدی آثکٌبری ُْ -غٌگ دیٌبرًّذُ -وب جْادی – فرغیذٍ ًطریي -
ضؼیذ خسائی  -کرین خْاجَ ػجذالِی  -هحوذ رضب حذادی  -الیبش اضکی  -هرین زارع  -رُب داًب -ثِرّز کبتجیبى -ثِوي کبتجیبى – غالم
اهیذّار  -حطیي ثِبدری  - -ػلی رضب ثِجْدی  -حطیي هْکت  -الجبل ًظرگبُی اهیر هْهجیٌیً -بهذار ثیٌبم  -یحیی ُوراُی  -هٌْچِر
راضتب – صذیمَ غوص  -هؼصْهَ غوص ً -یلْفر ثبلری ً -یٌب ثبلری غالهرضب اجذم رّغي -حجیجَ ًسیر  -غالم ًسیر  -هلیحَ حطیٌی -
اضحك حطیٌی  -احوذ پْری  -هبرال لػمبیی -هحطي اثراُیوی -هطؼْد ضویؼی  -هطؼْد ضراثچیبى  -خلیفَ هْضْی -غیریي هرادی -
ضِیل آصفی  -هحوذ ّلذی ً -بُیذ اهیری – غٌِبز غٌِی – پرّیسللیچ خبًی  -فیرّزٍ راد – ًطریي لرثبًی – پرّاًَ حبجی لْ – صبدق
افرّز -ػصوت طبلجی – احوذ رًبضی – حطیي فردّضی -حطیي یحیبیی – ًطریي فرج الِی – ًرگص صبلح – رضب صبلح  -فریذٍ جؼفری
– هحوذ تمی ضیذ احوذی -ػلی آزاد  -داریْظ ارجوٌذی – کبهراى پبرضبیی  -اللَ حطیي پْر  -اکجر دیلوی  -فریجب پْرهیرزائی ً -بُیذ
اهیری  -هٌْچِر رحیوی  -آیذیي هرًذی  -آتْضب لبضی همذم  -الَِ ثِراًی  -اردّاى ًبدری غِرکردی  -هٌیرٍ حبجیبى ضَ پلَ  -پرّاًَ
هیرطبُری  -پریْظ هیرطبُری  -ضیبهک غیْا -ضیویي هْضْی  -رکطبًب هْضْی ًژاد  -ثرزّ جْاًورد  -هرتضی حیذرپْر -فراهرز
دادّر -ضیرّش ػٌبیتیًْ -غیي ػجبش زادٍ هرجبًی -آًیتب ًکًْبم  -ضرّر ضبیًَْ -رر هیرفخرائی -هجتجی هْضْی ًطت  -رضْل حبجی
زادٍ -هحوْد ػصبرهْضی حبجیبى ُ-بغن ػجذالِی ُریطی  -ضِیل یسداًی  -ضیوب هؼرفت  -غفْر حبججی -لبضن ثِراهی -هحطي کبهراى
دضتجردی -حویذ رضب حکیوبى -هجیذ حلوی  -غرّیي حکیوی  -پرًیب لبضن زادٍ -هبًذاًب لبضن زادٍ ً -یکْ حکوت  -تْرج ًوبزیبى  -ثبثک
اطِری  -اکرم کبهیبثی  -اهیذ دثیری فرد -پْراى غبهجیبتی  -ضْضي اػظوی  -فریجب هؼوبرپْر  -پْریب زادُْظ  -داهْى ثختیبری  -کیْاى
غبُورادی ً -گیي اردالى  -گلرخ طبُر زادٍ  -ضیبّّظ اًتظبهی  -حویرا ًکْصفت  -رحوت هللا ػلیسادٍ  -هٌیرٍ اهیذی  -ضیٌب لِرهب ًی -
هبُرخ هذًی  -فبطوَ هطلوی زادٍ  -هرضذٍ احوذ زادٍ  -ػبطفَ ثبزرگبًی  -هیترا ُجری  -جْاد اضکْئی حطیي لبضی ـ تمی رّزثَ –
کیتبظ غوص ـ پْیب ػسیسی حبهذ ـ ثِرّز ػبرفی  -ـ ثیژى هحوْدی ـ غوبء ثیژى زادٍ ـ ًیٌب کِْری ػلی یحیی پْر ضل تی تی  -ـ فرج
آلیبری ـ جْاد لبضن آثبدی ـ ػلی اػتذالی ـ ًبُیذ ًبظوی ـ حویذ پْر لبضوی ثِرًگ آثکٌبری ـ ضبرا ػسیسی -هِطی غبرفتی – حطیي
آردیي – ضؼیذ زًذٍ دل – رضب فبًی یسدی – فرُبد هٌصْری – جوػیذ اهیری – حبهذ خبکی – ػلی رضْلی – ػست دّلت آثبدی –ػسیس
ػبرفی – پیبم اهیذ  -آزادٍ غؼیجی – حطیي اًْر حمیمی  -هحطي ًبهذار زًگٌَ  -هحطي ػلیػبُی  -رضب ضراثی ً -طریي تراثی  -گْیب
تُْیذی  -غکٍْ هػکیي للن  -غِرٍ ریبحی  -غِرزاد ضپِری  -هٌْچِر حػوتی – غِرام تْاًب – هحطي داًػوٌذ – غؼلَ ػالهت ضبز –
ًگبر زػفراًی – ضیرّش حك غٌب ش

نهادها ,سازمان ها و رسانه ها:
iranleftalliance@gmail.com
اتحبد چپ ایراًیبى در خبرج از کػْر
www.rahekaregar.com
ضبزهبى کبرگراى اًمالثی ایراى (راٍ کبرگر) کویتَ هرکسی
www.radiobarabari.com
رادیْتلْیسیْى ثراثری
www.asj-iran.com
"ضبیت " ػلیَ ضتن جٌطیتی
کبًْى ایراًیبى هذافغ صلح  ،آزادی ّ ػذالت اجتوبػی _ ًّکّْر  ،کبًبدا
info@gozareshgar.com
ضبیت گسارغگراى ّ ّثالگ خجری گسارغگراى
hafteh7@yahoo.de
هجلَ ایٌترًتی ُفتَ
koshtaredahe60@gmail.com
کویتَ یبدهبى کػتبر زًذاًیبى ضیبضی دَُ غصت در ایراى .هًْترال  -کبًبدا
ججَِ ّاحذ کبرگری
ضبزهبى کبرگراى اًمالثی ایراى (راٍ کبرگر) ُیئت اجرایی http://www.rahekargar.net/
http://andishegbg.blogspot.com/
هرکس فرٌُگی – اجتوبػی اًذیػَ – گْتٌجرگ
آضیل کویتَ – گرٍّ ایراى – گْتٌجرگ
http://hambastegibakargaran.se/fa/
کبًْى ُوجطتگی ثب کبرگراى ایراى – گْتٌجرگ
کبًْى ُوجطتگی ثب کبرگراى در ایراى  -ایبلت ًْرد رایي ّضتفبلي  -آلوبى

http://3rooz.blogspot.com/
ّثالگ دفبع از هجبرزات کبرگراى ایراى
http://www.iraneemrooz.net/indexf.htm
کبًْى پٌبُجْیبى ایراًی
رادیْ ضرخ – گْتٌجرگ
رادیْ ُوجطتگی ثب کبرگراى – گْتٌجرگ
رادیْ ضپِر – گْتٌجرگ
اًجوي رضبًَ ای پیبم درضْئذ
https://www.chebayadkard.com
تبرًوبی "چَ ثبیذکرد" -راٍ هصذق
کویتَ حوبیت از غب ُرخ زهبًی
کویتَ دفبع از زًذاًیبى ضیبضی ایراى -ثرلیي
(هی هکراى) ّثالگ ضیبضی – اجتوبػی ثلْچطتبى
ضبزهبى ضذ اطالػبتی « آررخع»
HANDS OFF THE PEOPLE OF IRAN
كبر زار دضتِب إز هردم ایراى كْتبٍ
http://www.etehadchap.org/
غْرای ُوبٌُگی اتحبد چپ کبرگری
ُوجطتگی ضْضیبلیطتی ثب کبرگراى ایراى ـ پبریص
ضبزهبى پٌبٌُذگی پراین در ُلٌذ Prime
( (Participating Refugees In Multicultural Europe

http://darbaremasahelemelli.wordpress.com/

*****
ثب ضپبش از توبهی ضبزهبًِب ًِ ،بدُب  ،اًجوٌِب  ،رضبًَ ُب ّ توبهی رفمب ّ یبراى  ،اهیذ کَ در جِت دفبع از هٌبفغ کبرگراى ّ زحوتکػبى
ثیػتر از پیع یبریوبى دُیذ .
اتحبد چپ ایراًیبى در خبرج از کػْر
iranleftalliance@gmail.com

