
 مشخصات متقاضی عضويت

......................................................نام و نام خانواد گی:  

.ترجيحا با اسم واقعی خود فعاليت کنيد  

 اسم مستعار:.........................................................

 ........................................................سال تولد:  

 ..............................شھر                        ..............................محل فعلی اقامت:  كشور     

 ............................................................ايميل:                                                      ..............................تلفن: 

Skype:    …………………………………...              Facebook: ………………………………………...                 
       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 چگونه با حزب کمونيست کارگری ايران آشنا شديد؟

 .چه طريقی با آنھا در تماس بوديدکی و از از اعضای حزب که با آنھا در تماس بوديد يا ھستيد را بنويسيد. از حداکثر سه نفر اسم يا اسامی 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..........................................................

....................................................................................................................................……………………………………... 

 *اعضای حزب موظف به پرداخت حق عضويت ميباشند.                                                              ..............................تاريخ: 

 

 توضيح: تمام اطالعت فوق جزو اطالعات محرمانه حزب محسوب ميشود و به كسى جز مسئولين ذيربط داده نميشود.

 

 لطفا در صورت تمايل به سئواالت زير نيز پاسخ دھيد! 

 * سابقه تحصيالت و تخصصھای حرفه ای:

  :در ایران* شھر محل تولد، شھر محل زندگی 

 ميزان آشنائی تان با حزب و برنامه و سایر مباحث حزب چيست؟ چه مقاالتی را مطالعه کرده اید؟  *

(از شرکت در اعتراضات توده ای تا عضویت یا فعاليت در گروھھای سياسی، * سابقه فعاليت سياسی و متشکل  
 كودكان و غيره): ،شركت در اعتصابات و عضویت در تشكلھای صنفی تا سازمانھای دفاع از حقوق زنان

 عرصه ھای سياسی و اجتماعی  مورد عالقه اتان چيست؟ در کدام عرصه ھا مایليد فعاليت کنيد؟ *

 عرصه ھای اجتماعی مانند پناھندگی، عليه اعدام، در دفاع از زندانيان سياسی، تماس با سازمانھای کارگری، 

*توانائی ھای مانند: ترجمه (از کدام زبانھا ميتوانيد ترجمه کنيد؟)، درست کردن ویدئو کليپ ، پوستر ، صفحه آرایی 
 کتاب و نشریات، اگر دارید و ميخواھيد در این عرصه ھا کمک کنيد؟

 

 ويژه خارج کشور فرم درخواست عضويت درحزب کمونيست کارگری ايران 

عضویت در حزب کمونيست کارگری ایران امری داوطلبانه است. ھـرکـس کـه خـود را 

کمونيست و در اھداف اجتماعی حزب شریک بداند و آماده باشـد بـرای تـحـقـق ایـن 

اھداف در چھارچوب حزب کمونيست کارگری ایران به فعاليت متشکل بپردازد، ميتـوانـد 

  به عضویت حزب درآید. کناره گيری و خروج از حزب نيز امری آزاد و داوطلبانه است.

آدرس پستی: 
...............................................................
...............................................................
.............................................................. 


