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٢۵.٠۵١٠  

  

  " ! ی تشکل کارگرجادي ای برای ھماھنگتهيکم "تيوالن ساؤچند پرسش از مس

    

   راست؟يواستحاله پذ ی اصالح شدنراني حاکم براِی مذھب-یستي فا شِمي رژايآ

   : یعني

   راست؟ي امکان پذی درحکومت اسالمیُ تشکل کارگرجادي اايآ

   را دارند؟ ی علنتي امکان فعالیِ فعاالن جنبش کارگرايآ

ه رو  باب ھرگونه رابطه،ی اسالممي رژايآ ردم ب ا م ه، یتماس وگفتگورا ب نفکران جامع   احزاب،قي ازطرچه روش

   مطبوعات مسدود نکرده است؟ یراه آزاد وچه از انجمنھا کاھا،يسند

ِ خواه وانسان کش اسالمتي تماممي دررژايآ    دارد؟ وجود  ی و قانونزي امکان مبارزه مسالمت آمیُ

   گام به گام در جامعه را مسدود نکرده است؟ ِشرفتي راه تحول و پ،ی جھانِی دارهي وابسته به سرماِی اسالممي رژايآ

سانايآ ام ک ھاکهي تم ا راه و روش سالمت آمی ب ه ناھنجارزي م اي ب هیھ ود درجامع راض  - موج د،اعت شان   کردن جواب

  شکنجه و اعدام نبوده است؟  زندان،

   د؟ي خود محکوم کنتي رسمأ درسادي را حاضرھستري درسه دھه اخمي رژاتي جناايآ

ِ درحکومت ضد کارگرايآ    کرد؟ متشکل یانقالب ی کارگر را در شوراھای توان توده ھای می اسالمِیِ

  .  کنمی طلب ممي پرسش ھایِ پاسخ ساده و روشن را برامن

   ی دارهي باد نظام سرمانابود

   ی استبداد مذھبیرھاي باد زنجگسسته

   عدالت – ی باد آزادزنده

ال ه ارس ضا:  ب روه یاع ل،-اھوي گ ص  گوگ اع-یاسي سیتھايشخ صاد-ی اجتم ر-ی اقت زاب، ،ی فرھنگ-ی ھن  اح

ازمانھا، شرس ا،يراد ات،ي ن ا،ونيزيتلو وھ ا  ھ انیانجمنھ ان - زن وزان– معلم ش آم شجو- دان ارگران-اني دان  - ک

  .  ھا در داخل و خارج از کشورتي روزنامه نگار و سا-ساني وبالگ نو– سندگانينو

    

 


