
ایران: همبستگی با خیزش »زن، زندگی، آزادی«، نه به اعدام ها!

(، ای$$ران۱۴۰۱ ش$$هریور ۲۵ )۲۰۲۲ س$$پتامبر ۱۶از زمان قتل ژینا - مهسا امینی به دست مأموراِن "گشت ارشاد" در 
شاهد چنان خیزش مردمِی بی نظیر از نظر گستردگی، ژرفا و تداوم بوده است که جمهوری اسالمی ایران را ب$$ه ل$$رزه

 ساعت، شعار »زن، زندگی، آزادی« سراسر کشور و سپس تمام جهان را فراگرفت.۴۸در آورده است. در کم تر از 

مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی ایران به راه افتاده است!

به سرعت در همه جا، شعارهای دیگری نظیر »مرگ بر دیکاتور«، »م$$رگ ب$$ر س$$تمگر چ$$ه ش$$اه باش$$ه چ$$ه ره$$بر«،
»نان، کار، آزادی«، »فقر، فساد، گرانی،  می ریم تا سرنگونی« را فریاد زدند.

این جنبش اعتراضی بنیادی همه زنان، جوانان، اقلیت های ملی، زنان و مردان کارگر شاغل و بیکار را با ه$$دف ط$$رد
کامل این رژیم مذهبی، زن ستیز و تا بن استخوان فاسد، متحد کرده است. خیزش کنونی کماکان پای$$دار اس$$ت و بیش از

 درصد جمعیت زیر خط فقر و بی۵۰ شهِر بزرگ و کوچک را در بر گرفته است. در ایران، کشوری با بیش از ۱۶۰
بهره از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و اجتماعی، مردم  خواهان سرنگونی کل نظام هستند.$ 

در بخش های مختلف، فراخوان به اعتصاب عمدتًا از س$$وی معلم$$ان، دانش$$گاهیان، کارکن$$ان پتروش$$یمی، ص$$نایع ف$$والد
اصفهان، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رانندگان کامیون ... رو به افزایش است. اعتصاب کنندگان اخ$$راج،

دستگیر و شکنجه می شوند.$

سرکوب وحشیانه و بی حد و مرز

 ک$$ودک و نوج$$وان کش$$ته ش$$ده و ه$$زاران تِن دیگ$$ر۶۹ نفر، از جمل$$ه ۵۰۰در اثر این سرکوب ها تا به امروز بیش از 
 نفر زندانی، ناپدید و یا ربوده شده اند. سپاه پاس$$داران در کردس$$تاِن ای$$ران و سیس$$تان و بلوچس$$تان۱۹۰۰مجروح شده، 

جنگی خونین علیه مردم به پا خاسته به راه انداخته اند. در شهرهای کردستان حکومت نظامی اعالم نش$ده برق$رار ش$$ده
است.

خشونت این رژیم جنایتکار حد و مرزی ندارد. گزارش های بسیاری از وحشیگری بی سابقه در زن$$دان ه$$ا ب$$ه منظ$$ور
در هم شکستن اراده زندانیان حکایت دارند. زنان و مردان زندانی را شکنجه می کنند،$ تا آستانه مرگ کتک می زنند و

وبه آن ها تجاوز جنسی می کنند.$ 

قوه قضائیه به منظور ایجاد جِو رعب و وحشت و با هدف پایان دادن به اعتراضات، تظاهرکنندگان را به اشد مج$$ازات
محکوم می کند. به رغم این وحشیگری ها، از دامنه مبارزات م$$ردم کاس$$ته نش$$ده اس$$ت. دانش$$جویان، جوان$$ان، زن$$ان و
کارگران، هنرمندان و روزنامه نگاران هم چنان رژیم را به چالش می کشند و حکومت تص$$میم ب$$ه تش$$دید س$$رکوب ه$$ا

گرفته است.

افزایش احکام اعدام

 کودک( صرفًا به خاطر تظاهرات، به »محاربه با خدا« و »فس$$اد فی االرض«۵ زن و ۱۱ جوان )از جمله ۶۵دستکم 
قیام یا قت$ل متهم ش$ده ان$د. ق$وه قض$ائیه ب$ا برق$راری محاکم$ه ه$ای فرمایش$ی ک$ه متهمین$ از داش$تن کم ت$رین ح$ق دف$اع

محرومند، بر صدور احکام اعدام افزوده است. 

 ژانوی$$ه۷ دس$امبر گذش$$ته، در روز ۱۲ و ۸حکومت اسالمی پس از اعدام محس$$ن ش$کاری و مجی$$د رض$ا رهن$ورد در 
 سید محمد حسینی و محمدمهدی$ کرمی را به دار آویخت. جرم آنان این بود که جسارت کرده بودند$ که خشم خود۲۰۲۳

در پی قتل ژینا - مهسا امینی در تهران و ح$$دیث نجفی در ک$$رج اب$$راز کنن$$د. نگ$$رانی ه$$ا از سرنوش$$ت اف$$رادی ک$$ه در
زندان های مخوف ایران و در راهروهای مرگ به س$ر می برن$$د و ب$$ه ط$$ور کلی درب$$اره هم$$ه زن$$دانیان اف$$زایش یافت$$ه

است.

خلق های ایران باید بر سرنوشت خویش حاکم باشند.

در چنین اوضاعی و در مواجهه با شبح یک انقالب سیاسی و اجتماعی در ایران، سران قدرت ه$ای ب$$زرگ، کم و بیش
با احتیاط و یواشکی، برای ایجاد یک ش$$ورای گ$$ذار متش$$کل از کلی$$ه جری$$ان ه$ای اپوزیس$$یون راس$ت ای$$رانی از جمل$$ه



سلطنت طلب ها تالش می کنند. این جریان ها، لیبرال به لح$اظ سیاس$ی و اقت$دارگرا ب$ه لح$اظ سیاس$ی، در نقط$$ه مقاب$$ل
پویائی مبارزاتی و آرمان های اجتماعی و دموکراتیکی که در درون کشور بیان می شود، حرکت می کنند.$

( که توسط سازمان سیا و سرویس های مخفی بریتانیا علیه دولت مصدق و سیاست ملی۱۳۳۲ )۱۹۵۳از کودتای سال 
( ک$$ه در طی آن، س$$ران دولت ه$$ای فرانس$$ه،۱۳۵۷ )۱۹۷۹کردن نفت سازمان داده شد، تا کنفرانس گوادلوپ در سال 

آلمان، بریتانیا و ایاالت متحده به خروج شاه از ایران شتاب داده و تصمیم به جایگزینی او با خمینی گرفتند، قدرت های
بزرگ همواره در جهت منافع خود و برضد منافع خلق های ایران عمل کرده اند.

برخالف راه حل های تحمیلی از خارج، ما همیشه از کارزار واقعِی همبستگی بین المللی با همه زنان و مردانی ک$ه در
ایران بسیج شده اند تا کار جمهوری اسالمی را یک سره کنند، پشتیبانی می کنیم.

سزاوار اراده و شجاعت مردم ایران باشیم

سرانجام خیزش جاری در ایران برای خلق های منطقه و جهان نیز تعیین کننده خواهد بود. لذا یاری رس$$اندن ب$$ه جنبش
»زن، زندگی، آزادی« در چارچوب امکانات مان در جهت تحقق آرم$$ان ه$$ای ره$$ایی بخش آن، از مس$$ئولیت ه$$ای م$$ا

محسوب می شود.

در واقعیت، ماشین سرکوبی به نام جمهوری اسالمی، بدون یک کارزار بین المللی و بدون بسیج نیرومند افک$$ار جه$انی
درهم کوبیده نخواهد شد. 

- ما خواهان توقف فوری محکومیت به اعدام، اجرای حکم اعدام و لغو مجازات اعدام هستیم.

- ما خواهان آزادی فوری همه زن$دانیان سیاس$ی و س$ندیکائی، معلم$ان زن$دانی، دانش$جویان زن$دانی، پرش$کان زن$دانی،
هنرمندان زندانی، فعاالن و تظاهرکنندگان زندانی هستیم.

- ما خواهان تشکیل یک کمیته بین المللی متش$کل از حقوق$دانان، فع$االن س$ندیکائی، روزنام$ه نگ$اران و س$ازمان ه$ای
غیردولتی برای بررسی مستقل درباره بازداشتگاه ها و زندان های ایران هستیم.

- ما از مبارزه زنان برای حق تصمیم گیری درباره بدن شان پشتیبانی می کنیم. ما همراه ب$ا زن$ان خواس$تاریم ک$$ه هم$$ه
قوانین زن ستیزانه و نیز تبعیضات جنسی لغو شود.

- ما از حقوق اساسی و دموکراتیک زنان و مردان ایرانی، چه کرد و بلوچ، چه عرب و آذری، و ُلر یا پارس پش$$تیبانی
می کنیم.

- ما از مبارزه زنان و مردان کارگر ایران برای کرامت انسانی، حق دفاع از منافع خود از طریق اعتصاب و هم چنین
ایجاد سندیکاها و سازمان های سیاسی پشتیبانی می کنیم.

- ما با تمام نیرو خواهانیم که کشورهای اروپایی، دارائی ه$$ای فرمان$$دهان و مقام$$ات س$$پاه پاس$$داران انقالب اس$$المی و
 میلیارد دالر تخمین می زنند، توقیف کنن$$د.$۹۵رهبران جمهوری اسالمی از جمله علی خامنه ای و اطرافیان اش را که 

باید این ثروت را که از طریق چپاول منابع کش$ور، اس$تثمار بی ح$د مزدبگ$یران، غ$ارت و فس$اد ب$ه جیب زده ان$$د، ب$ه
مردم ایران باز گرداند.$

- همان گونه که در مورد اولیگارش های روسیه عمل شد، ما خواستار توقیف اموال اولیگارش های ایرانی هستیم.

- ما خواهان لغِو حفظ اسرار بانکی و بازرگانی در فرانسه، اروپا و همه کشورها هستیم تا بتوان ثروت انباشته رهبران
جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آنان را مسدود کرد.

- ما خواستار توقِف هرنوع همکاری صنعتی، اقتصادی و دیپلماتیک با جمهوری اسالمی هستیم.

- ما امضاء کنندگان این تریبون آزاد، پشتیبانی کامل و همه جانبه خود را با زنان و مردانی که در ایران برای برابری،
عدالت اجتماعی، دموکراسی و برضد قدرت اقتدارگر و خودکامه مبارزه می کنند، اعالم می کنیم.

ن ها هستیم و تعهد می کنیم که در جهت همبستگی با خلق های ایران و تا پیروزِی اینما با همه امکانات مان در کنار آ
شوِر انقالبِی سرکوب نشدنی، هر ابتکار عملی را به کار بندیم.$

امضاهای اولیه

1.Nicole ABRAVANEL : در مدرسه عالی مطالعات$ اجتماعی استاد تاریخ  EHESS )فرانسه(

2.Gilbert ACHCAR : مطالعات$ شرقی و افریقایی لندن استاد مدرسه عالی  SOAS )انگلستان(



3. Christophe AGUITON(فرانسه)بارز جنبش دنیایی دیگر  : م

4. Moshiur Rahman AKASH(بنگالدش) دبیرکل بنیاد رفاه قانی

5. Mateo ALALUF   :(بلژیک)استاد ممتاز دانشگاه آزاد بروکسل

6. Badrul ALAM  (بنگالدش) رئیس ینیاد کیرشوک

7. Keemrul ALAM  : (بنگالدش) رهبر جمعیت انقالبی

8. Tassos ANASTASSIADIS  :  (یونان)روزنامه نگار

9. Mercia ANDREWS (آفریقای جنوبی)عال فمینیست ضدسرمایه داری  : ف

10. Shamim ARA :  (بنگالدش) دبیر کل فدراسیون اتحادیه کارگری

11. Valério ARCARY :  سوسیالیست برزیل دبیر کل حزب PSOL (برزیل)

12. Behrouz AREFI  همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران SSTI( فرانسه)

13. Nicole ARIAS (فرانسه)تابدار بازنشسته  : ک

14. Fanette ARNAUD (فرانسه)تابدار بازنشسته : ک

15. Janie ARNEGUY (فرانسه)  رب آنسامبل : عضو ح

16. Rolando ASTARITA  :(آرژانتین)  دانشگاه کیلمزاستاد اقتصاد

17. Loong Yu AU (هنگ کنگ) نویسنده

18. Manon AUBRY  : نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI (فرانسه)

19. Clémentine AUTAIN  : نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI (فرانسه)

20. Baharane Sultan BAHAR  : دبیرکل فدراسیون کارگریJagobangla (بنگالدش)

21. Balram BANSKOTA(نپال)بیرکل فدراسیون دهقانان : د

22. Ludivine BANTIGNY  :)مورخ )فرانسه

23. Alain BARON)کمیسیون بین المللی سندیکای سولیدر )فرانسه 

24. Jean BATOU  :)استاد دانشگاه )سوئیس

25. Hosne Ara BEGUM  :( بنگالدشدبیرکل فدراسیون اتحادیه  کارگران دریایی)

26. Abraham BEHARزشگ )فرانسه(: پ

27. Emma BELLE:)استاد تاریخ تمدن دانشگاه سووآ مونبالن )فرانسه 

28.Yigit BENER  یسنده )ترکیه(: نو

29. Olivier BESANCENOT :)سخنگوی حزب ضد سرمایه داری  )فرانسه

30. Alain BIHR  :)استاد افتخاری دانشگاه بورگوین فرانش کونته )فرانسه

31. Sophie BINET   : .عضو کمیته مرکزی سندیکای س. ژ. تCGT)فرانسه( 

32. Sultan Ahmed BISWAS  (بنگالدش )ضو رهبری سازمان کریشوک سانگرام: ع

33.BLAŽIČ-NTOKO Miha و رهبری سندیکای طبیعت و فرهنگ گلوسا : عض Glosa)اسلوونی( 

34. Laurence BOFFET  : )سخنگوی حزب آنسامل  )فرانسه

35. Kazi BOHAN  : (بنگالدش )رهبر جبهه بنگالی

36. Jean-Jacques BOISLAROUSSIE :)عضو حزب آنسامل  )فرانسه

37. Alexandra BOJANIC  : کمیسیون بین المللی سندیکای فرهنگیان اف. اس. اوFSU)فرانسه( 

38.Remic BOŠTJAN   :)رادیو دانشجو)اسلوونی

39. Manuel BOMPARD  : نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI)فرانسه( 

40. Mariano BONA   :)فعال سندیکایی )فرانسه

41. Michel BONNIN   : مدیر مطالعات دپارتمان چین مدرن و معاصر در مدرسه عالی علوم اجتماعیEHSS
)فرانسه(



42. Dominique BROYER   :)مددکار اجتماعی )فرانسه

43. Nicolas BOUCHAUD   :)پزشگ )فرانسه

44. Mickaël BOULOUX   : نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI)فرانسه( 

45. Alima BOUMEDIENE   :)وکیل دادگستری )فرانسه

46. Pierre BOUTRY   :)دبیرکل حزب چپ )فرانسه

47. Tiago BRANQUINO   :)فعال سندیکایی و نماینده )سوئیس

48. Milan BRGLEZ   :)نماینده پارلمان اروپا )اسلوونی

49. Nicole BRENEZ   :)استاد دانشگاه )فرانسه

50. Antoine BRESCIA   :)بازنشسته )فرانسه

51. Michel BROUÉ   :)ریاضیدان )فرانسه

52. Bertha BUSTOS)فرانسه( 

53. Tania BUSTOS   :)آموزگار )فرانسه

54. Michel CAHEN :)مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش های علمی    )فرانسه

55. Raul CAMARGO FERNANDEZ :)سخنگوی حزب ضد سرمایه داری  اسپانیا

56. Ana CAMPOS   :)پزشگ )پرتغال

57. Robert CANTARELLA   :)کارگردان تئآتر )فرانسه

58. Daniel CERIOTTI   :)متخصص تغذیه )اورگوئه

59. Fernando CHARAMELLO   :)سندیکالیست )اورگوئه

60.Andrée CHAUVIN-VILENO   :فرانسه(استاد ممتاز دانشگاه فرانش کونته( 

61. Claude CALAM E : مورخ و مدیر تحقیقات در مدرسه عالی علوم اجتماعیEHESS)فرانسه( 

62. Salavatore CANNAVO   (ایتالیا ): روزنامه نگار نشریه ژاکوبن

63. Carmen CASTILLO   :)کارگردان سینما )فرانسه

64. Hélène CHANTEREAU   :)سندیکالیست عضو س. ژ. ت. )فرانسه

65. Anu CHENOY :)استاد بازنشسته دانشگاه دهلی )هند

66.Lou CHESNE   : سخنگوی سازمان اتکATTAC)فرانسه( 

67.Ilyass CHETOUANI   :)پژوهشگر و فعال حقوق بشر )مراکش

68. Ramiro CHIMURIS   :)اقتصاد دان )اورگوئه

69. Florence CIARVOLA   :)عضو حزب آنسامل )فرانسه

70. Herbert CLAROS   :)دبیر روابط بین المللی )برزیل

71. Adrien COLIN ):)عصو انجمن استان ووری )سوئیس 

72. Eliana COMO   :)عضو رهبری سندیکای س. ج. ای. ال )ایتالیا

73. Philippe CORCUFF ) :)دانشیار در دانشگاه علوم سیاسی لیون  )فرانسه

74. Jorge COSTA   :(پرتغال )عضو بلوک چپ

75. Pierre COUTAZ  :)عضو کمیته بین المللی سندیکای س. ژ. ت. )فرانسه

76. Jean-Louis COUTURE   :)اقتصاددان )فرانسه

77. John COZIJN   :)اقتصاددان محیط زیستی )هلند

78. Léon CREMIEUX   :)عضو سندیکای سولیدر )فرانسه

79. Joseph DAHER   :)استاد دانشگاه )سوئیس

80. Bruno DALBERTO   :)فعال سندیکایی )فرانسه



81. Christian DANDRES   :)مشاور ملی حزب سوسیالیست  )سوئیس

82. Cybèle DAVID   :)دبیر اول سندیکای سولیدر )فرانسه

83.Gerard DARCEUIL    :)کمونیست بازنشسته )فرانسه

84. Randolf S DAVID : (فیلیپین )فیلیپینجامعه شناس و استاد ممتاز دانشگاه

85. Sonia DAYAN-HERZBRUN   :)جامعه شناس )فرانسه

86. Bruno DELLA SUDA   :)عضو حزب آنسامل )فرانسه

87.Catherine DELESSE   :فرانسه(استاد ممتاز دانشگاه( 

88. Monique DENTAL :)رئیس شبکه فمینیستی روپتور گسست )فرانسه  

89. Sophie DESROSIERS   :)استاد بازنشسته مدرسه عالی علوم اجتماعی )فرانسه

90. Jaran DITAPICHAI   :(تایلند )رئیس دموکرات های بیمرز تایلند

91. Edme DOMINGUEZ    :)ژانر و توسعه در عمل )سوئد

92.Fin Lucu DRAŽOVIC ) :)رادیو دانشجو )اسلوونی

93. Bernard DREANO   :  رئیس مرکز مطالعات$ و همبستگی های بین المللیCEDETIM)فرانسه( 

94. Valérie DREVILLE   :)هنرپیشه )فرانسه

95. Penelope DUGGAN  : کانادا(سردبیر نشریه اینترنشنال ویو پوینت( 

96. Sabine ENDERS انجمن اتک :  فعالATTAC)فرانسه( 

97. Behrouz FARAHANY   : همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایرانSSTI)فرانسه( 

98. Samuel FARBER :( ایالت متحده امریکانیویورک  استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه)

99. Patrick FARBIAZ   برای اکولوژی مردمی : عضوPEPS)فرانسه(  

100. Shohidul Islam FAROUQ   :(بنگالدش )دبیرکل سندیکای کارگران چوب و ساختمانی

101. Silvia FERRARO   :)عضو انجمن شهر سائوپائولو )برزیل

102. Emmanuel FERNANDES   :)نماینده پارلمان )فرانسه

103. Nejat FEROUSE   : مشاور امور بین المللی سندیکای س.ژ.تCGTفرانسه( )

104. Marina FERRERUELA   :(نایب و مشاور نماینده پارلمان )فرانسه

105.Pierre FIALA   :فرانسهاستاد دانشگاه( )

106. Richard FIDLER   :کانادا( )فعال سندیکایی

107. Berivan FIRAT   : فرانسهسخنگوی شورای کردهای مقیم فرانسه()

108. Jacques FONTAINE   :)عضو حزب آنسامل )فرانسه

109.Jean-Jacques FRANCKEL  :)پژوهشگر دانشگاه پاریس- نانتر  )فرانسه

110. Téo FREI   :)فعال محیط زیستی )سوئیس

111. Gizelle FREITAS   :)نماینده شورای شهر بلم )برزیل

112. Sam FRIEDMAN   : (ایالت متحده امریکا )پژوهشگر و فعال شبکه همبستگی با اوکراین

113. Bernard FRIOT   :)اقتصاد دان و جامعه شناس )فرانسه

114. Federico FUENTES   :استرالیا( چپ محیط زیستیلفعا( 

115.Jean-Paul GARAC   :)بازنشسته )فرانسه

116. Franck GAUDICHAUD  :)استاد تاریخ دانشگاه ژان زورس تولوز )فرانسه

117. Sigrid GERARDIN  :  .دبیر سراسری مسئول امور زنان سندیکای فرهنگیان اف. اس. اوFSU)فرانسه( 

118. Abdul GHANI) President   :(بنگالدش )دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمانی

119. Paolo GILARDI   :)آموزگار سندیکالیست )سوئیس



120. Liliane GIRAUDON  :)شاعر )فرانسه

121. Matheus GOMES  :)نماینده پارلمان  )برزیل

122. Alain GONTHIER   :)نماینده مجلس استان ووری )سوئیس

123. José María GONZALEZ   :)شهردار شهر کادیز )اسپانیا

124. Catherine GRUNWALD)فرانسه( 

125. Dorothy GUERRERO   :(انگلستان )مسئول سازمان عدالت گلوبال

126. Sébastien GUEX   :سوئیس( استاد ممتاز دانشگاه امریکایی(

127. Murielle GUILBERT   : دبیراول سندیکای سولیدرSolidaires)فرانسه( 

128. Mariemme HELIE LUKAS   :)جامعه$ شناس و فمینیست )الجزایر

129. Helena HIRATA   : جامعه شناس و مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش های علمیCNRS)فرانسه( 

130. Jocelyne HALLER   :)نماینده پارلمان )سوئیس

131. Ernesto HERRERA   :)روزنامه نگار )اورگوئه

132. Norbert HOLCBLAT   :)اقتصاددان )فرانسه

133. Motahar HOSSAIN   :)مسئول مرکز فرهنگی سونگ چایا )بنگالدش

134.Marie HOLZMAN   :)فعال حقوق بشر )فرانسه

135. Carolina IARA   :)نماینده پارلمان سائوپائولو )برزیل

136. ILHAMSYAH   :دبیرکل فدراسیون سندیکایی اندونزی KPBI( – اندونزی)

137.Bruno JACTAT   :)دانشیار دانشگاه تسوکوبا )ژاپن

138.Chantal JAQUET   :)فیلسوف و استاد دانشگاه سوربن )فرانسه

139. Bruno JAFFRÉ   : مسئول سایت اینترنتیthomassankara.net)بورکینا فاسو(

140.Caesar Ewan JAROO   : عراق(خبرنگار فعال حزب چپ انقالبی( 

141.Lidija JERKIC   :)دبیرکل کنفدراسیون سندیکای آزاد اسلوونی )اسلوونی

142. Claire JOBIN   :)جامعه$ شناس و فمینیست )سوئیس

143. Samy JOHSUA   : عضو شورای علمی انکd’ATTAC)فرانسه( 

144. Jean-Pierre JUY   :)آموزگار بازنشسته )فرانسه

145. Danielle JUY –  :)کارمند بازنشسته )فرانسه

146. Chon Kai CHOO   :(مالزی )عضو کمیته مرکزی حزب سوسیالیست مالزی

147. Leslie KAPLAN   :)نویسنده )فرانسه

148. William KEACH :(  ایالت متحده امریکااستاد ممتاز دانشگاه براون)

149.Andy KERBRAT  :پارلمان  )فرانسه(نماینده 

150. Zayed Iqbal KHAN   :(بنگالدش )دبیرکل فدراسیون اتحادیه کارگری بنگالدش

151. Shamsunnahar KHAN DOLI   : (بنگالدش)رئیس فدراسیون اتحادیه کارگری سبها بنگالدش

152. Babak KIA   : همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایرانSSTI)فرانسه( 

153. Omoli KISKU  : (بنگالدش)دبیر کل سازمان بومیان

154.Ajda KLEINDIENST   :اسلوونی(رادیو دانشجو( 

155. Aurore KOECHLIN   :)جامعه$ شناس و فمینیست ضد سرمایه )فرانسه

156. Isabel KOIFMANN   :)سندیکالیست )اورگوئه

157. Pierre KHALFA   :)اقتصاددان بنیاد کوپرنیک )فرانسه

158. Jacques KIRSNER   :)سینماگر و سناریست )فرانسه



159. Nicolas KLOTZ   :)سینماگر )فرانسه

160. Karel KOSTAL  :)بازنشسته )فرانسه

161.Ivan KORUZA   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

162.Mateja KOSUH NOVAK    :)نماینده پارلمان و رئیس انجمن بازنشستگان اسلوونی)اسلوونی

163.Tia KOZJEK   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

164. Hubert KRIVINE  :)فیزیکدان  )فرانسه

165.Gal  KRIZMANIČ   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

166.Masis KÜRKÇÜGIL   :)تاریخدان )ترکیه

167.Dominique LABOURIER   :)هنرپیشه )فرانسه

168. Françoise LAFRANCESCHINA   :)آموزگار بازنشسته )فرانسه

169. Jean LAFRANCESCHINA   :)آموزگار بازنشسته )فرانسه

170. Dharmasiri LANKAPELI   :(سیرایالنکا )دبیرکل فوروم سوسیالیستی سیرایالنکا

171. Michel LANSON   :)استاد بازنشسته دانشگاه )فرانسه

172. Michel LAUVERS   :)استاد تاریخ دانشگاه )فرانسه

173.Daniel LEBAUD   :فرانسه(استاد بازنشسته دانشگاه بزانسون( 

174.Delphine LEBAUD   :)موسیقیدان )فرانسه

175. Michèle LECLERC-OLIVE :)استاد ریاصیات در مرکز ملی پژوهش های علمی ( )فرانسه

176. Olivier LECOUR GRAND MAISON  :)استاد دانشگاه )فرانسه

177. Charlotte LEDUC   :)نماینده پارلمان )فرانسه

178. Marin LEDUN   :)داستان نویس )فرانسه

179. Alain LEFRANC   :)روانشناس )فرانسه

180. Alain LEGER   :)ویراستار )فرانسه

181. Irma LEITES   :(اورگوئه )انچمن حافظه$ عمومی و عدالت

182. Fred LEPLAT   :انگلستان(عضو گروه مقاومت ضدسرمایه داری( 

183.Ueli LEUENBERGER   :(نماینده سابق در پارلمان )سوئیس

184. David LIBREROS CAICEDO : ( استاد دانشگاه )کلمبیاکلمبیا

185. Kevin LIN چین( فعال کارگری(

186. Jean-Marc LIRANTE  : (فرانسه) ۱۸۴۰۹۱شهروند جهانی شماره

187. Sonja LOKAR   :(اسلوونی) کارشناس در امور ژانر

188. Elodie LOPEZ (سوئیس) نماینده پارلمان

189.Ana LORGER   : (اسلوونی)رادیو دانشجو

190. Francisco LOUÇA   : (پرتغال)استاد اقتصاد در دانشگاه لیسبون

191. Iza LOURENÇA   : (برزیل)مشاور سازمان افق زیبا

192. Mickael LOWY : (فرانسه)مدیر ارشد مطالعاتی در مرکز ملی پژوهش های علمی

193.Carumba MABEL    :)فعال حقوق بشر)فیلیپین

194. Bernard MACRET   : فرانسه()معاون شهردار شهر گرونوبل

195.Jacqueline MADRENNES   : فرانسه()نماینده پارلمان

196.Christian MAHIEUX  :  فرانسه()مسئول شبکه بین المللی سندیکایی مبارزه و همبستگی

197.Jan MALEWSK I  :  سردبیر نشریه اینپرکورInprecor ()فرانسه



198.Andraž MALI   : سندیکای طبیعت و فرهنگ گلوساGlosa ()اسلوونی

199.Gilles MANCERON   :)تاریخدان )فرانسه

200.Pierre MARAGE  :(استاد ممتازدانشگاه دانشگاه آزاد بروکسل  )بلژیک

201.Catherine MARGATÉ   :)شهردار افتخاری شهر مالکوف )فرانسه

202. Patrick MARGATÉ   :)فعال بخش بین المللی حزب کمونیست فرانسه )فرانسه

203.Maguy MARIN   :)کوروگراف )فرانسه

204. Paul MARTIAL   :)مسئول سایت اینترنتی آفریقای مبارز )فرانسه

205. Élisa MARTIN   :)نماینده پارلمان )فرانسه

206. Gustave MASSIAH  :  مرکز مطالعات و همبستگی های بین المللیCEDETIM)فرانسه( 

207. Maryvonne MATHEOUD   :)رئیس انجمن دوستان کرد )فرانسه

208.Pia Zala MEDEN Pia   :( اسلوونیرادیو دانشجو)

209. Erik MEIJER   :)نماینده سوسیالیست پارلمان )هلند

210. Sonia MEIRE   :)نماینده انجمن شهر آراکاجو )برزیل

211. Omar MENONI   :)سندیکالیست )اورگوئه

212. Roland MERIEUX   :)عضو رهبری حزب آنسامبل )فرانسه

213. Suhrawardy MIAH   :(بنگالدش )رهبر اتحادیه کارگری باکوالیت

214. Silvia Fernandes MICHELI   :)آموزگار )اورگوئه

215. Anica MIKUŠ KOS   :)روان پزشگ )اسلوونی

216. Anwar MIR SATTARI   :بلژیک(فعال محیط زیست( 

217.Martin MITTENDORFER   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

218.Mathilde MONNIER   :فرانسه(کوروگراف( 

219.Terry MOON   : سردبیر نشریه اخبار و ادبیاتNews & Letters)ایالت متحده امریکا( 

220.Robi MORDER  :)کارشناس امور قضایی  )فرانسه

221.Manuel aguila MORA   :(مکزیک ) مستقل مکزیکو استاد دانشگاه

222.Noel MOREL   :)مسئول امر خارجی شبکه کمونیست لیبرتر )فرانسه

223.Mariana MORTAGUA   :)نماینده پارلمان )پرتغال

224.Fernando MOYANO   :)نویسنده )اورگوئه

225. Busi MTABANE   :)فعال فمینیست )افریقای جنوبی

226. Dominique MULÉ   :)بازنشسته )فرانسه

227. Maryam NAMAZIE   :(انگلستان )فعال حقوق زنان

228. Matjaž NEMEC   :)نماینده پارلمان اروپا )اسلوونی

229. Olivier NEVEUX   :)استاد دانشگاه )فرانسه

230. Stanislas NORDEZ   :)مدیر تئاتر ملی شهر استراسبور )فرانسه

231.Paula NUNES    :)نماینده شهر سائو پائولو)برزیل

232. NURAINI   :دبیر کل اتحادیه کارگران هنریSINDIKASI( اندونزی)

233. Françoise NYFFLER   :)نماینده پارلمان و فعال فمینیست)سوئیس

234. Danièle OBONO   : نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI )فرانسه( 

235. Solenn OCHSNER   :)سندیکالیست و فعال فمینیست و محیط زیست )سوئیس

236. Andrés OLIVETTI   :)سندیکالیست )اورگوئه



237.Blaž OMAHEN   : اسلوونی(رادیو دانشجو(

238. Annick OSMOND   :)جامعه$ شناس )فرانسه

239.Fikret Ömer OYAL   :)نویسنده )ترکیه

240.Denis PAILLARD  : فرانسه(در مرکز ملی پژوهش های علمی استاد ممتاز دانشگاه(

241.Ugo PALHETA   :)جامعه$ شناس )فرانسه

242.Blaž OMAHEN   : اسلوونی(رادیو دانشجو(

243. Mathilde PANOT  :)نماینده پارلمان )فرانسه

244.Ian PARKER   :)استاد دانشگاه منچستر )انگلستان

245. Olivier PARRIAUX  :(  فرانسهاستاد ممتاز دانشگاه لیون سن اتیین)سوئیس-

246. Henri PASCAL   :)جامعه شناس )فرانسه

247. Jaime PASTOR  :  سردبیر نشریه باد جنوب Viento Sur )اسپانیا(

248. Claire PATRAS  :)شهروند ضد تاریک اندیشی و استبداد )فرانسه

249.Zala PAVLIN   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

250. Roland PFEFFERKORN   :)جامعه$ شناس دانشگاه استراسبور )فرانسه

251. Elisabeth PERCEVAL :)سینماگر )فرانسه

252. Lucien PERPETTE   :)سندیکالیست )بلژیک

253. Jean-François PELLISSIER   :)سخنگوی حزب آنسامبل )فرانسه

254. Marianne PERRON   :)فعال فمینیست و ضد سرمایه داری )فرانسه

255. Martyne PERROT   :)جامعه$ شناس )فرانسه

256. Serge PEY   :)نویسنده )فرانسه

257. Nicole PHELOUZAT   :)جامعه$ شناس در مرکز ملی پژوهش های علمی )فرانسه

258. Alice PICARD  :  سخنگوی سازمان اتکATTAC)فرانسه( 

259. Mike PIKEN   :)اکوسوسیالیست )اسکاتلند

260. Boris PLAZZI   :)دبیر بخش بین المللی سندیکای س.ژ.ت )فرانسه

261.Jurij PODGORŠEK ) :)رادیو دانشجو )اسلوونی

262.Matija POHOREC   :)رادیو دانشجو )اسلوونی

263. Charles POST   :( ایالت متحده امریکاجامعه شناس و عضو هیات تحریریه نشریه اسپکتر)

264.Philippe POUTOU   :)سخنگوی حزب ضد سرمایه داری)فرانسه

265. Mutiara Ika PRATIWI   :(اندونزی )دبیر سراسری انجمن زنان آزاد

266. Stéphanie PREZIOSO   :)نماینده پارلمان )سوئیس

267. Nadège PRUGNARD   :)هنرپیشه و کارگردان تئاتر )فرانسه

268. José Manuel PUREZA   :)استاد دانشگاه کامبرا )پرتغال

269. Luc QUINTON   :)هنرمند هنرهای پالستیکی)فرانسه

270. Jean-Claude RABEHERIFARA   :)جامعه شناس )ماداگاسکار

271.Hana RADILOVIČ   : سندیکای طبیعت و فرهنگ گلوساGlosa)اسلوونی( 

272. Martine RAIS   :)پزشگ )سوئیس

273. Benoit RENAUD   :)فعال سیاسی در سازمان همبستگی کبک )کبک-کانادا

274. Bernadette RICHARD   :)آموزگار بازنشسته )فرانسه

275. Rebeca RIELA   :)اقتصاددان )اورگوئه



276.Rudolf M RIZMAN   :(اسلوونی)استاد ممتاز دانشگاه های هاروارد و لوبیانا

277. Gilles ROCIPON  :)آرشیتکت )فرانسه

278. Rosine ROCIPON  :)کارمند بازنشسته  )فرانسه

279.Teresa RODRIGUEZ  :(  نماینده پارلمانÉtat Espagnol)

280. Ema Graciela ROMERO   :)وکیل دادگستری)اورگوئه

281. Mario ROSSI GARRETANO  )سندیکالیست )اورگوئه :

282.Pierre ROUSSET  : فعال سیاسی انترناسیونالیست و مسئول سایت اینترنتی اروپای همبسته بدون مرزESSF
(فرانسه)

283. Pierre SACCOMAN :  (فرانسه)استاد بازنشسته مرکز ملی پژوهش های علمی

284. Henri SAINT-JEAN  : فرانسه( )مسئول انجمن سیاسی

285. Yoshichi SAKAI : ژاپن( )لیگ کمونیست های انقالبی

286. Abdus SALAM : (بنگالدش )دبیرکل اتحادیه کارگران دریایی

287. Sara SALEMI : همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران SSTI(  )فرانسه

288. Pauline SALINGUE   :فرانسه()سخنگوی حزب ضد سرمایه داری

289.Catherine SAMARY   :فرانسه( )اقتصاددان آلترموندیالیست

290. Mariana SANCHEZ   : فرانسه( )روزنامه نگار و فعال سیاسی

291. Saleha Islam SANTONA :(بنگالدش )صنایع پوشاک  دبیرکل فدراسیون کارگران

292. Cobas   :  SARDEGNA UNICOBAS)ایتالیا( 

293. Jean-Jacques SARTÉ : )وکیل دادگستری )فرانسه

294. Jacob SCHÄFER : )سندیکالیست )آلمان

295. Janick SCHAUFELBUEHL:ستاد دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی )سوئیس( ا

296. Marc SCHLESSER:  بدیل رشدزداییDécroissance Alternative)سوئیس( 

297. Edouard SCHOENE : )اقتصاددان )فرانسه

298. Helen C. SCOTT  (ایالت متحده امریکا )استاد دانشگاه ورمونت

299. Houshang SEPEHR  : مسئول سایت  iran-echo.comهمبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران 
)فرانسه(

300. Patrick SERIS : )سندیکالیست )فرانسه

301. Yasmine SIBLOT : )جامعه$ شناس )فرانسه

302. Cécile SILHOUETTE : )عضو حزب آنسامل )فرانسه

303. Francis SITEL):  )آنری عضو حزب آنسامبل  )فرانسه

304. Omar SLAOUTI : )فعال ضد نژادپرستی و عضو انجمن شهر )فرانسه

305. Ashley SMITH : ( ایالت متحده امریکاکلکتیو توفان)

306. Odile SOULIER)فرانسه( 

307.:  Alda SOUSA : )استاد ریاضی دانشگاه پورتو )پرتغال

308. Irena ŠTAMFELJ : )سندیکالیست )اسلوونی

309. Claude STAZAN:   مرکز مطالعات و همبستگی های بین المللیCEDETIM)فرانسه( 

310. Isabelle STENGERS:یلسوف )بلژیک( ف

311.Nataša SUKIČ : )معاون پارلمان )اسلوونی

312. Farooq SULEHRIA :(پاکستان ) استادیار دانشگاه و سردبیر روزنامه جد و جهد

313. Quentin TALON : )نماینده پارلمان استان )سوئیس



314. Daniel TANURO : )نویسنده اکوسوسیالیست )بلژیک

315. Farooq TARIQ  : )رهبر حزب حق )پاکستان

316. Josette TAWILL  : )بازنشسته)فرانسه

317. Imad TEMIZA  : )دبیر سندیکای کارگران پست )فلسطین

318. Benoît TESTE:   دبیرکل سندیکای فرهنگیان اف. اس. اوFSU)فرانسه( 

319. Claudia THALLMAYER :هماهنگ کننده اتحادیه وید  WIDE( اتریش)

320. Julien THERY  : )استاد تاریخ دانشگاه لیون )فرانسه

321. João TEIXERA LOPES  : )استاد جامعه$ شناسی دانشگاه پورتو)پرتغال

322.Val TIMORE  :تحاد سه گانه برای ارتقای حقوق بشر ا  ALTAHR( فیلیپین)

323. Sylvie TISSOT : )جامعه$ شناس )فرانسه

324. Marc TOMCZAK : )پژوهشگر دانشگاه لورن )فرانسه

325. Pascal TORRE : )مسئول بخش بین الملل حزب کمونیست فرانسه )فرانسه

326. Kudroti Khoda TOTAN : ( بنگالدشدبیرکل فدراسیون کارگری سرامیک)

327. Éric TOUSSAINT :و عضو رهبری شورای فوروم اجتماعی جهانی )بلژیک(۸ستاد دانشگاه پاریس  ا 

328. Enzo TRAVERSO  :اریخدان )ایالت متحده امریکا( ت

329. Josette TRAT:ستاد دانشگاه و فمینیست )فرانسه( ا

330. Stéphanie TREILLET : )اقتصاددان )فرانسه

331. Dian Septi TRISNANTI :دبیر سراسری فدراسیون اتحادیه کارگری اندونزی  FSBPI( )اندونزی

332. Anne TRISTAN)فرانسه( 

333. Aurélie TROUVÉ : )نماینده پارلمان )فرانسه

334. Anne TUAILLON: )مسئول انجمن همبستگی، برابری حقوق  )فرانسه

335. Franco TURIGLIATTO:  )سناتور سابق )ایتالیا

336. Philippe TUR)فرانسه( 

337. Guy TUSCHER : )خلبان هواپیما )فرانسه

338.Georges UBBIALI :  فرانسه(جامعه شناس دانشگاه بورگوین( 

339. Charles-André UDRY :  اقتصاددان و مسئول سایت اینترنتی االنکونترA l’Encontre)سوئیس( 

340. Agnès UGGERI : )آموزگار )فرانسه

341.Ahmet ÜMIT :   )نویسنده )ترکیه

342. Mario UNDA  : )جامعه شناس )اکواتور

343. Miguel URBAN : )نماینده پارلمان اروپا )اسپانیا

344.Murat UYURKULAK  : )نویسنده )ترکیه

345. Roseline VACHETTA : )نماینده پارلمان اروپا از حزب ضد سرمایه داری )فرانسه

346.Jan VAJGL  : )رادیو دانشجو )اسلوونی

347.Achin VANAIK) (هند استاد بازنشسته دانشگاه )دهلی

348. Eleni VARIKAS:  فرانسه( ۸پاریس استاد ممتاز دانشگاه(

349.Beatrice VAUTHERIN  : فرانسه(استاد دانشگاه( 

350.Jaka VIRANT  : )رادیو دانشجو )اسلوونی

351.Christiane VOLLAIRE  :یلسوف )فرانسه( ف

352. Léo WALTE R :  نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه نافرمانLFI)فرانسه( 



353. Thomas WEYTS : )عضو حزب ضد سرمایه داری بلژیک )بلژیک

354. Youlie YAMAMOTO : سخنگوی سازمان اتک ATTAC)فرانسه(  

355. Karen YAMANAKA :ژاپن( حزب کمونیست انقالبی ژاپن( 

356.Lovely YASMIN  : (بنگالدش) رهبر اتحادیه کارگران صنایع پوشاک بنگالدش

357.Peter ŽIBERNA  : (رادیو دانشجو )اسلوونی

358. Erika deuber ZIEGLER : (سوئیس )متخصص تاریخ هنر

359. Jean ZIEGLER : (سیاستمدار انترناسیونالیست )سوئیس جامعه$ شناس و

360.Fabjan ŽIGA  : (رادیو دانشجو )اسلوونی


