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 راه کارگر اين شماره دوره جديد انتشار تکبرگیاز 

هدف اصلی انتشار اين نشريه ، ارائه . آغاز ميشود 
آخرين اسناد ، اعالميه ها و موضعگيريهای گلچينی از 

سايت اينترنتی راه . سياسی سازمان و فعالين آن است 
) آنالين ( يانه ای کارگر کماکان نقش يک روزنامه را

را ايفا خواهد کرد ، اما از آنجا که رژيم اسالمی تالش 
دارد از طريق فيلترينگ سايتهای مخالف جلوی 

به اخبار ، اطالعات و  دسترسی آزادانه مردم ايران 
تحليلها و موضعگيريهای مخالف را بگيرد ، ضرورت 

 ز طريق انتشار يک نشريه کم حجم  ،پيدا می کند که ا
هم به آسانی از طريق ايميل قابل ارسال باشد و هم  که

، اين سد سانسور را درهم  قابل  چاپ و تکثير و پخش
می در  اطالع رسانی و در حد توان خود سه شکسته و

  .کنيم  روشنگری ايفا
همکاری و همياری شما نقش به سزايی در پيشبرد 

  .اين هدف خواهد داشت
  
   --------------------------- ---------------  
   

سازمان کارگران  یمرکز يتهکم يهاطالع
  )راه کارگر (   يرانا یانقالب

  
    سازمان یاز رفقا یبخش  يیجدا يرامونپ 
  
 يممتاسف"  راه کارگر "   يسسالگرد تاس ينام یس در

 یاز اعضا یکه بخش يمکه به اطالع عموم  برسان
 ياناو پ يیجدا یخود را برا یقطع يمسازمان ما تصم

اعالم کرده و آنرا به مورد  یدادن به وحدت سازمان
از اختالف نگرش در  یناش يیجدا ينا. اجرا گذاشه اند 

 یو چگونگ ياسیس یجمع يتمناسبات مربوط به فعال
متفاوت درون سازمان  یفکر یها يشرابطه گرا يمتنظ
اختالف که خود را در موضوع ضوابط  ينا. است

،  يدادنشان م يزسازمان ن یهاکار رسانه  يوهحاکم بر ش
بروز  يزن يکديگرعواقب خود را در مناسبات اعضا با 
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  !  طرح رفراندوم و درخواستهای مردم   
                                                                                    

  رسول آرام                           
  

                  
 

خيزش مردم به تمامی ارکان رژیم اسالمی آنچنان 
بود که او با وجود استفاده از تمامی ابزارهای  
سرکوبش ؛خود را در مقابله با موج خروشان  و 

در این خيزش شور . بنيان کن آنان بی دفاع دید
خواسته  انگيز مردم به حریم والیت هم یورش برده و

  . های بحقشان را با اشکال  مختلف بروز دادند
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  = ارتباط بگيريد  با ما =                
  

 www.rahekaregar.comسايت راه کارگر   
 site@rahekaregar.comايميل سايت     
 compublic@rahekaregar. روابط عمومی  

 www.radiobarabari.net راديوبرابری 
 info@radiobarabari.netايميل راديو  

          تلويزيون برابری 
.radiobarabari.org/tvbarabari.htmwww 

  
 49–  40– 66851310      : تلفن      

 :پيام کميتۀ مرکزی سازمان به 

در اعتصاب غذای زندانيان  شرکت کنندگان    
 سياسی سابق در برلين و ونکوور و تحصن لندن

  4ص                           

  
  14از سری مباحثات تدارکاتی  کنگره     
  

درباره پيش نويس قطعنامه 
ضوابط حاکم بررسانه های 

  3 ص      سازمان 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

سازمان کارگران  یمرکز يتهکم يهاطالع
  )راه کارگر (   يرانا یانقالب

  
  سازمان یاز رفقا یبخش  يیجدا يرامونپ 

  
  

تفاوت نگرش پيرامون مسايل فوق در جريان بحثهای 
بويژه در يکساله اخير فضای درونی مربوط به آنها 

سازمان را تنش آلود و زمينه گفتگو را نامناسب 
 22در متن چنين وضعيتی در تاريخ . کرده بود
تعدادی از اعضای سازمان با انتشار   1388فروردين 

يک نامه درونی ، ضمن اعتراض به فضای موجود ، 
 .خواهان مبارزه با آن شدند

زی سازمان نيز به صفت اکثريت اعضای کميته مرک 
  . فردی اين نامه اعتراضی را امضا کرده بودند

بعد از انتشار اين نامه سرگشاده درونی، شمار 
ديگری از اعضای سازمان ، به مضمون و روش 

آنها . جمع آوری امضا اين نامه اعتراض کردند
نشست های جداگانه خود را تحت عنوان مخالفان 

: خواستار آن شدند که  نامه سرگشاده برگزار کرده و
موارد اتهام مندرج در نامه  و نام متهمين اعالم 

در اين ميان يکی از ان رفقا ، که عضو .  شود
مرکزيت بود ،از ادامه حضور در جلسات کميته 

کميته مرکزی در پاسخ به . مرکزی خودداری کرد
اعتراض اين رفقا از آنان خواست که در نشست منظم 

حث همگانی مسايل مورد مجمع عمومی و در ب
اما متاسفانه رفقای معترض از . اختالف بررسی شود 

پذيرش اين پيشنهاد خودداری کرده و به تحريم 
ما همچنين . مرکزيت و جلسات عمومی آن ادامه دادند

به اين رفقا پيشنهاد کرديم که چنانچه ديگر به 
صالحيت کميته مرکزی باور ندارند با فراخواندن 

زمان و يا يک  کنگره فوق العاده پيش سا 14کنگره 
از موعد ، ضمن بحث و تصميم گيری پيرامون 
اختالفاتمان ، کميته مرکزی جديدی را با رای اکثريت 

پيشنهاد ديگر کميته .  اعضای کنگره انتخاب کنيم
مرکزی به رفقای خواهان جدائی ،  به تعويق انداختن 

فاف آن به منظور بحث و تبادل نظر بيشتر برای ش
شدن موارد  اختالف و حداقل شکل گيری  
پالتفرمهای روشن ومشخصی  که با مراجعه به آن ، 

اما . موارد اختالف برای اعضاء سازمان روشن گردد
متاسفانه اين پيشنهادات نيز مورد پذيرش رفقا  قرار 

ما حتی پيشنهاد کرديم که برای حفظ وحدت . نگرفت 
کيالتی مستقل  سازمانی به صورت دو فراکسيون تش

فعاليت کنيم ، که اين خواسته ) اما زير يک سقف ( 
کميته مرکزی همچنين . هم از طرف آنان رد شد 

خواستار آن بود که موارد اختالف را برای يک دوره 
به بحث علنی بگذاريم تا فعالين جنبش چپ نيز در 

جريان مباحثات ما قرار گيرند و تنها پس از شفاف 
در صورت ضرورت و بحث کافی   سازی اختالفات و

آخرين . امر جدائی را به مرحله اجرا درآورند 
پيشنهاد ما تعويق اين  جدايی در شرايط بر آمد اخير  
اعتراضات توده ای در ايران و  به منظور 
سازماندهی حمايت موثر و يکپارچه از جنبش داخل 

 نظر اکثريت  از اينرو عليرغم! بود ، که آن هم رد شد
ه مرکزی و دست کم نيمی از اعضای سازمان ، کميت

  .اين جدايی بر ما تحميل شد
ما ضمن مخالفت با اين جدايی ، آشکارا اعالم ميکنيم 
که از ديد ما هيچ يک از اختالفات موجود در سطحی 
نيست که مبانی مشترک  برنامه ای و اساسنامه ای 

ما معتقديم اين حد از .  سازمان ما را خدشه دار کند
ختالف و تفاوت در نگرش ،که الزمه پويايی و ا

طراوت فکری است،در چهارچوب يک سازمان 
ما بر اين .  انقالبی و آزاديخواه کمونيستی می گنجد  

باوريم که جدايی اين بخش از پيکره سازمان ، 
پراکندگی در صفوف جنبش سوسياليستی  را بيش از 
پيش دامن زده و به روحيه وحدت طلبی در طيف 

زرگ هواداران آزادی ، سوسيالسم  و خودحکومتی  ب
ازاينرو ما . کارگران و زحمتکشان  آسيب ميرساند

  . کماکان خواهان همکاری و مبارزه مشترک هستيم 
ما در آينده  اسناد و گزارش تفصيلی ديگرموضوعات 
مورد اختالف و روند اين جدايی را در اختيار عموم 

  . قرار خواهيم داد 
  
  
  !زنده باد سوسياليسم ! ه باد آزادیزند     
  
  
  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی   

  ) راه کارگر( ايران             
  

  1388تير  16  -  2009ژوئيه  7           
  
الزم به توضيح است که عليرغم  آخرين  •

که  - درخواست کميته مرکزی ، رفقای خواهان جدايی 
بر خالف   -اشتند مسئوليت فنی سايت را برعهده د

اساسنامه از تحويل سايت رسمی سازمان به ما 
خودداری کردند ، از اينرو  به اجبار سايت اينترنتی 

ايم که آدرس های آن عبارتند  جديدی را ايجاد کرده
 :از
  

www.rahekaregar.com  
  

www.rahekaregar.net  
 

www.rahekaregar.org 
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  درباره ضوابط حاکم بر رسانه های 
   سازمان               

  
سايت سازمان رسانه ايست که عالوه بر انتشار  و توضيح  

ی سياسی سازمان، بنا بر جهت گيری مواضع عموم
قطعنامه  کنگرۀ اول به عنوان تريبونی گسترده تر عمل 
ميکند و بايد همچنان دامنه خود را در درون جنبش بزرگ 

  .کارگری ، ضدسرمايه داری و برای کمونيسم بگستراند
برای آنکه جايگاه مطالبی که در سايت سازمان آورده 

اضع عمومی سياسی ميشوند بويژه در رابطه با مو
توسط کنگره ها يا بوسيله کميته مرکزی و  ( سازمان

روشن باشد؛ تا از ) رفراندم ها تعيين شده و می شوند
ابهامی که ممکن است با بکارگيری اين سايت در خدمت 
رشد بحث و گفتگو و پخته شدن نظر ميان همه مبارزان 

يری راه آزادی و سوسياليسم بوجود آيد، تا حد ممکن جلوگ
بخصوص که اين ابهام با انتشار گفتگوهای راديو و . شود

  .تلويزيون بيشتر هم می شود
برای آنکه عالوه بر انتشار  نظرات مخالف اعضای 
سازمان، روال انتشار نظرات مخالفان و منتقدان  سازمان 

  :هم معين باشد، به نحو زير عمل می کنيم
  
ين مضمون در سايت و نشريه اينترنتی عبارتی با ا -1

  :نوشته می شود که
  

مواضع عمومی سياسی سازمان راه «    
کارگر فقط در اسناد با امضای کنگره و يا کميته مرکزی 

نوشته های با امضای فردی و يا گفته . مطرح می شوند
های افراد در فايل های صوتی و يا تصويری برای سازمان 

  ».تعهد آور نيستند
  
ا و اعالميه های کميته اسناد کنگره ها و بيانيه ه -2

مرکزی به روال تا کنونی در محل خود در صدر سايت و 
  .نشريه منتشر می شوند

  :ترتيب انتشار نوشته های با امضای فردی -3
مبانی کلی برنامه آن دسته مقاالتی که مخالف با  -الف

با در نظر گرفتن سازمان نيستند، به ترتيب نوبت و 
  .هم  منتشر ميشوند به دنبالالويتهای سياسی روز 

آن دسته مقاالتی که به نشريه وسايت می رسند و  -ب
سازمان هستند در ستون ديدگاه مبانی کلی برنامه مخالف با 

  .درج می شوند
فايل های گفتگوهای راديوئی و تلويزيونی به روال تا  -4

در کنار يکديگر در يک مجموعه  کنونی با رعايت نوبت
راديو و تلويزيون نيز آورده در سايت . منتشر می شوند

شود که نظرات افراد مورد گفتگو ، لزوما بيانگر نظرات 
  .رسمی سازمان ما نيست 

  
  
  کميسيون تدوين پيش نويس قطعنامه    
  

  
  اداکه از صفحه يک 

  
  

  ! طرح رفراندوم و درخواستهای مردم
  

آنها نه تنها در شعار بلکه با به آتش کشانيدن عکس خامنه ای ؛  
مردم .الفت با سيستم والیت فقيه را آشکارا اعالم نمودندمخ

موفق شدند که همه توطعه های رژیم را که برای عقيم کردن 
اعتراضاتشان بکار بسته بود با شکست مواجه  و  چهره های 

رژیم  را در  ملع عام و نزد ميليونها نفر »  معصوم«جنایتکار بظاهر 
همه دیدند که این . گذارندا ز مردم  ایران و جهان به نمایش ب

تا چه اندازه دستشان به خون مردم بی گناه » معصومان«
آغشته و در خانه خرابی آنان  در ظرف سی گذشته  شرکت 

با پنبه شدن تمامی رشته های قشر تحکيم گرا؛  . داشته اند
اصالح طلبان  نيز زیر ضرب درخواستهای مردم خود را نحيف تر از 

. تهای آنان را در مصاحبات خود مطرح نمایندآن دیدند که درخواس
آنان برای گریز از پاسخ گوئی به درخواستهای واقعی مردم 
اجباران اقدام به طرح شعارها و درخواستهائی نمودند  که برخی 

از آنان کوچکترین نزدیکی با خواست واقعی  و شعارهای مردم  
دست کم در » نميخواهند«از اینکه اصالح طلبان  دیگر . نداشت

» صف مردم«را در  سرکوب مردم شرکت کنند و ظاهران خود
اما از اینکه آنان از  درخواستهای . ميبينند؛ مورد انتقاد نيستند

دمکراتيک مردم دفاع نکردند و همواره درخواستهای قانون غير 
دمکراتيک جمهوری اسالمی را بجای درخواستهای مردم تبليغ 
نمودند ؛ دیگر  نمایندگی خود را از سوی مردم خود بخود از 

مردم نميتوانند   از اعالم درخواستهای خود حذر  .دست داده اند
کنند؛ شعار محاکمه جنایتکاران را مطرح ننمایند؛ از خواست 
جدائی دین از دولت و آزادی های فردی و اجتماعی و قومی و 

راستی اصالح طلبان  . جنسی و لغو شکنجه و اعدام دفاع نکنند 
مانند ؟  این تا کجا به همين شعار های نيمبند خود پایبند مي

این . بحثی است که ما را به پاسخ مشخصی خواهد رساند
پاسخ  نه تنها با مراجعه به سوابق آنان بلکه از شکل طرح 
درخواستهایشان  نشان از پایان تراژدی آزادی خواهی شان 

تاکيد رهبران اصالح طلب در درون حکومت اسالمی بر ..ميدهد
چيزی را جز پایبندی آنان به قوانين والیت فقيه و پاسداری از آن 

.  ادامه سرکوبها با شيوه های متمدنانه تر  نشان نميدهد
خاتمی اعالم کرده با انجام یک رفراندوم از  مردم سئوال شود که 
آیا از رفتار کنونی دولت راضی ميباشند یا نه و تاکيد کرده که اگر 

ست مردم به وضعيت موجود رای مثبت دادند ما از مخالفت خود د
برای  اینکه متوجه معنی طرح رفراندوم از .!!  برخواهيم داشت

سوی خاتمی شویم بهتر است نگاهی به پيام ميرحسين 
او در بخشی از پيام خود به مردم . موسوی به مردم  بياندازیم

مسئوليت تاریخی ماست که به اعتراض خود «: اعالم کرده 
م دست بر ادامه دهيم و از تالش برای استيفای حقوق مرد

مسئوليت دینی ماست که نگذاریم انقالب و نظام به . نداریم
مسئوليت انقالبی . پسندد استحاله بيابد آنچه اسالم نمی

ماست که اجازه ندهيم حاصل خون صدها هزار شهيد به یک 
در نتيجه متوجه ».دولت امنيتی تنزل پيدا کند و مستهلک شود

ی خاتمی و تاکيد دیگر ميشویم که طرح پيشنهاد رفراندوم از سو
همکارانش ؛ در نهایت  تغيير مهره های والیت فقيه را به ارمغان 
خواهد آورد ؛ و  قصدش به  انحراف کشاندن درخواستهای 

معنی واقعی این طرح بر کناری احمدی .    دمکراتيک مردم است
آنان  اگر موفق شوند احمدی .نژاد از سمت ریاست جمهوریست

جمهوری خلع نمایند؛ دیگر چيزی نيست که باید  نژاد را از ریاست
اگر بسيار رادیکال به این خواست نگاه کنيم نهایتا . تغيير یابد

خامنه ای نيز بر کنار خواهد شد و بجای وی شخص دیگری در 
ميبينيم که با تغيير مهر ها . مقام والیت فقيه حکومت خواهد کرد 

ارتجاع مذهبيست بسيار چيزها تغيير نخواهد کرد اساس آنچه 
باقی خواهد ماند و تنها یک حکومت نظامی جای خود را با یک 

این . حکومت تمام عيار مذهبی از نوع خمينی تعویض خواهد کرد
آن آخرین سنگری خواهد بود که آنان برای پيروزی در آن ایستاده 

آنان  با طرح شعار رفراندوم  چراغ سبز بزرگی به ائمه اطهار . اند
همه ميدانيم که اکثریت مردم تنها با خامنه ای و .اند  نشان داده

آنان به همه نشان دادند که نه تنها . یا احمدی نژاد مشگل ندارند
جاری شدن خون در . از دولت بلکه از حکومت نيز بيزارند

خيابانهای تهران و شهرستانها و نگاه ندا ها این ندا را داشت که 
تن در دهند که هزاران نفر از  مردم هرگز قادر نيستند به حکومتی

  فرزندانشان را قتل عام کرده ؛ زنان را از جایگاه اجتماعيشان تنزل 
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داده ؛ دین را مبنای تعيين دولت قرار داده ؛ حقوق شهروندی را 
نيز تحقير نموده و ميلياردها ثروت ملی را به غارت برده و اکنون 

هزاران نفر را با اتهامات واهی توطعه عليه امنيت کشور در 
براستی که درست است که گفته .زندانها نگاه داشته است

تاکنون رژیم ! شده فاشيسم یک ایده نيست بلکه جنایت است
فاشيستی جمهوری اسالمی خود را با لعاب مردمی آراسته بود 

را محارب با خدا و یا  و هرکه را که کشت یا به گردن نگرفت یا آنها
اکنون دیگر این . عامالن توزیع مواد مخدر در ایران معرفی کرد

لعاب با خون مردم بی گناه کوچه و خيابان از چهره وی زدوده 
مردم ميدانند که  که برای مبارزه با فاشيسم طرح . شده 

کسانی که خواهان تغييرات در ! اصالحات رِِژیم تمسخر آميز است
ی هستند باید به این واقف باشند که تنها راه اصالح رژیم اسالم

مبارزه با فاشيسم جمهوری . رژیم اسالمی سرنگونی آن است 
اسالمی مستلزم دانستن واقعيت های عينی مذهبی و 

این واقعيت ها . اجتماعی بخشا وامانده در افسانقاط ایران است
ری ما را متوجه ميسازد که در مسير مبارزه با فاشيسم جمهو

برای عبور . اسالمی با دشواریهای متعددی رو در رو خواهيم بود
از این دشواریها نياز به تئوری های بشدت مترقی و دمکراتيک 

بشدت دور » اصالحات«داریم که این از حيطه نيروهای دافی 
مبارزه با فاشيسم و آن هم از نوع جمهوری اسالمی نياز . است

فاشيسم خود را . دارد به یک موضع گيری صریح و رو راست
ایزوله نميکند ؛ بلکه در بافت فرهنگی و اجتماعی ایران بر موج 

از یک سو خود را در بخشهائی از اقشار . ها سوار خواهد شد
مذهبی مخفی ميکند و از سوی دیگر فریادهای آزادی خواهی 
همين اقشار را با توسل به فشار اقشار دیگر اجتماعی سرکوب 

با نگاهی . ر عليه آن قشر دیگر تحریک مينمایدو آن دیگری را ب
  22گذرا به وقایع و عکس العمل های نيروهای درگير در کودتای 

امسال متوجه خواهيم شد که  نيروهای ميانه و نزدیک به  خرداد 
رژیم با وجود تردیدهای متفاوت هيچگاه نيز وسوسه ساختار 

کس خامنه در حالی که مردم ع.شکنی هم از خود نشان ندادند
ای را در آتش خشم سوزاندند؛ رهبران اصالح طلب در ميان 
جمعيت حاضر شده و آنان را به رعایت انصاف و احترام به قانون 

اما برای اینکه  اهداف  ضد اقتدار گرایانه .اساسی فراخواندند
اصالح طلبان را ردیابی کنيم  ؛ بهتر است نگاهی بسيار سطحی 

این در هم . پر از بحران  جهان بياندازیمبه اقتصاددر هم ریخته و 
ریختگی تاثيرات مستقيم خود را در  وضعيت معيشتی مردم 

ميزان بيکاری خصوصا در کشورهایی مثل . بشدت نشان ميدهد
ایران که از نظر سطح توليد توان مقابله با کشورهای پيشرفته 

ميزان ساعات کار یا . صنعتی را ندارند؛ سير صعودی ميپيمایند
کاهش یافته و درمقابل سطوح پرداخت حقوق نيز بشدت افت 
کرده و یا افزایش یافته و تواما تورم خانمانبرانداز  همچون هواری 

ادامه وضعيت موجود خواه ناخواه  .  بر دستمزدها سنگينی ميکند
موجب دامن زدن به اعتراضات  گسترده ای خواهد شد که  از 

تواما با خصومت همراه خواهد پتانسيل بسيار باالی رادیکاليسم 
ميبينيم که غالب کشورهای سرمایه داری که تقریبا از . شد

بافت های نيم بند دمکراسی برخور دار هستند؛ خودرا برای 
سرکوب جریانات مساوی طلب آماده ميکنند ؛ این آمادگی 
خصوصا در اشگال خشن آن مورد توجه دولتمردان این سيستم 

هم است غلبه  و چيرگی بر چنين برای آنان آنچه م.هاست
در کشوری مثل ایران که  یک دولت تو تاليتر . آشوبهائيست

حکومت ميکند و تا کنون  از شيوه های متعدد سرکوب برای پایان 
دادن به نارضایتی های مردمی استفاده نموده است ؛ قاعد تا 
این دولت  قادر نخواهد بود با ادامه سرکوب های خشن و یا قتل 

. ها و ترور شخصيت ها ؛ به زندگی انگلی خود ادامه دهد عام
تنها راه نجات رژیم اسالمی اقدام به انجام اصالحاتی است که 

البته این اصالحات دلخوش کننده . مد نظر اصالح طلبان است
مورد انزجار توده ها نيست؛ اما عمر رژیم اسالمی را بر خالف 

ن روست که مدافعين از ای.خواست مردم طوالنی تر خواهد کرد
طبقه کارگر اعالم ميکنند هرگونه انتظاری از رژیم اسالمی بدون 
سرنگونی آن نه ميتواند درخواستهای کارگران و زحمتکشان 
؛زنان و دیگر اقشار ستمدیده را برآورده کند ونه درخواستهای 

فاشيسم دولتی جمهوری . دمکراتيک مردم را به ارمغان آورد
زیرا که .ناتيو چپ دمکرات را در مقابل خود دارداسالمی تنها آلتر 

هرگونه دگرگونی در سيستم عقب مانده سرمایه داری ایران نياز 
به اجرای درخواستهای واقعا  دمکراتيک و ضد استبدادی خواهد 

     .داشت

                                22.07.09  

 : سازمان به یمرکز يتۀکم يامپ

 یصاب غذاکنندگان در اعت شرکت
و  ينسابق در برل ياسیس يانزندان

 و تحصن لندن ونکوور

 

 ! عالج فاجعه قبل از وقوع بايد کرد      
 
  

 
 !رفقا و دوستان

 
  

 
 ينفشارسهمگ یرز ينگاه چن يچه یاسالم جمهوری

 يانجهان یو افکار عموم یمردم يعجنبش وس
همه حاصل رشادت ها و از خود  ینقرارنداشته است و ا

بر  یانیپا ۀاست که مصممند نقط یمردمان یگذشتگ
مردم تاوان . بگذارند يعدالتیو ب یتسال حکومت جنا یس
شکنجه و کشته  ،بلند را با سرکوب ، زندان  يزشخ ینا
فرا تر از آن همانگونه که خود . خود داده اند یتاکنون یها

زخم  يوالیه ید،آورده ا يزو در فراخوان خود ن يدآگاه
با به گروگان گرفتن  یاسالم یجمهور ۀخورد
انتقام  یبرا یستمترصد فرجه ا يراخ يرشدگاندستگ

 یترعب و وحشت با تکرار جنا یفضا یجادو ا يریگ
 .شصت ياهس ۀدر ده ياسیس يانزندان شتارهولناک ک

 
شصت که اغلب  شما از جان  ۀخونبار ده ۀتجرب اما

 جيتواند با بس یحاصل از آن م ياریو هش يدبدربردگان آن
و چه خارج  یرانچه در داخل ا یو فعال افکار عموم يعوس

 يندارد قاطعانه جلو چن يارکه در اخت یمؤثر یبا اهرم ها
فقط در  یاسالم یجمهور يوالیه. يردرا بگ یفاجعه ا
و  یآگاه. را سازمان دهد  یاتیجنا ينچن واندت یخفا م

 يتواندو جهان م یرانا یافکار عموم ۀفشار همه جانب
و  یتکارجنا یمرژ ینا یدر مقابل ددمنش یجد یمانع

 .عواقب آن بوجود آورد
 

اقدامات  ۀمسئوالنه و به موقع شما در کنار مجموع اقدام
است  یدر سراسر جهان گام مؤثر یخواهآزد یانسان ها
 .زخم خورده  يوالیه یندر مهار ا

 
توان خود در  ۀبا هم يرمس یندر ا يمانهما صم سازمان

همگان را در هر کجا که باشند به  کنار شما ست و
 ینا یحرکت دعوت کرده،  برا ینبا ا یو همدل یهمگام

کند که  در گام نخست  یم يروزیپ یاقدام شما آرزو
و  ياسیس يانو شرط زندان يدق یب یآزاد: عبارت است از
  . یمنهان و آشکار رژ کوبسر یانحالل نهاد ها

 
 

 .یمفشار یم یرا به گرم دستتان
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