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نمی تواند یک دادگاه کامل باشدد ، " جمهوری اسالمی برگزار می شود ، هر چند این دادگاه عمال( افشای)بزودی دادگاهی برای محاکمه 

اجدرا  نوواهدد شدد امدا ایدن دادگداه مدی تواندد شدروب یدک راه بدرای " در همین حین به دلیل نداشتن بازوی اجرای احکدا مدح حددافل ف دال

همچندین ایدن دادگداه در ندوب  دود .شدن به یک دادگاه بزرگ و تاریوی شود ، و اسناد مقدماتی یک محاکمه تاریوی را ارایده بدهدد منتهی

یک افشاگری تمام عیار و بسیار گسترده  واهد شد به شرط اینکه ما بتدوانی  وادایا انقالبدی  دود را در جهدف اسدتزاده از ایدن دادگداه بده 

بددهی  و   ام بدهی  ، بدون شک اگر ما در حد تواناییهای مان به موضوب و نهایف بازده امکان پذیر ایدن دادگداه بهداطور سازمان یافته انج

و عملکرد توده هدا و نیدرو  برایح ف الیف متحدانه انجام بدهی  نتایج این دادگاه ه  در دا ل و ه  در  ارج تاثیرات بسیار ژرفی بر افکار

مشدتر  " موضوب دادگاه حتی با کمترین تاثیراتح برای تمامی نیرو های انقالبی ایران یک موضدوب کدامال. قالبی  واهد گذاشفهای ان

  و تبلیغات سیاسی بسیار فوی و مشتر  میدان انقالبیدون اسف که می تواند بیان کننده درد مشتر  و کلکتوری در جهف عملکرد مشتر

بدا توجده بده اینکده در . ی تمامی گرایشات را به طور مشتر  فتدل عدام مدی کدردهمانطوری که جمهوری اسالمی نیروها .و توده ها باشد

مربوطه دسف به دسف میدان جواندان دا ل ایران امکان استزاده از اینترنف جهف دیدن این دادگاه وجود ندارد و از طرفی حمل فایل های 

 . و مردم  طر نا   واهد بود 

 :پیشنهاد می کن 

داد تداریوی لحهده بده لحهده تحدف پوشدح فدرار دادگاه را بده عندوان یدک سدند و رویدنال تلویزیونی هستند این تشکیالت های که دارای کا

اگر  ود ما موضوب و  ود این دادگاه و همچنین حقانیف  ود را در جهدف محاکمده جمهدوری اسدالمی بده عندوان یدک نهدام ضدد . بدهند 

آنگاه می توانی  بازده و نتدایج در شدانی بدسدف آورید  و گدر نده بده  دورت یدک بشری با عملکرد جنایف علیه بشریف ایمان داشته باشی  

تشددکیالت هددای کدده دارای  بددازده از کمتدرین امکانددات سزم اسددف بدسددف آوردن بیشددترینبددرای . طندز تدداریوی بددی تدداثیر گددذر  واهدد کددرد

جهف پوح زنده و تکرار در زمانهدای مناسدب بدر نامده در  هستند با ه  یک کار گروهی تشکیل بدهند ، تا کارگروه فوق بتواندتلویزیون 

منه  و هماهنگ می توانند بیشترین تاثیر گذاری را در مقابدل رسدانه همه ای تلویزیون های مد نهر با وجود برنامه های  . نماید ریزی  

 .شد بدهدر را که این می تواند مسیر ها و امکانات عبور از سرمایه داری. های سرمایه داری ارایه بدهند

هد  چندین زمدان پودح  ) با توجه به اینکه مدت دادگاه چهدار روز متدوالی از سداعف نده و ندی  تدا هزدده و ندی  ، زمدانی بسدیار طدوسنی اسدف

بده  دورت تکدراری پودح  دیگدری کده  امکدان بیشدترین بدازده را داشدته باشدد کاری می باشد باید در سداعات مستقی  مصادف با ساعات

ن نمددی توانددد همدده ای ایددن زمددان را بدده  ددورت تدداثیر گددزار پوشددح بدده دهددد یددا تمددام وفددف  ددود را بدده ایددن موضددوب یددک تلویزیددو.( شددود

و اگر همه ای تلویزیون های انقالبی بدون برنامه ریزی مشتر  دسف به پوح مستقی  و یا تکرار آن بزنند بسیار هزینه .ا تصاص بدهد

و هزینده هدا و  دچار  ورده کداری  دواهی  شدد بدرای جلدو گیدری از هددر رفدتن نیدرو  واهد شد ولی بازده کمتری  واهد داشف در وافع

همچنین بدسف آوردن بازده هرچه بیشدتر سزم اسدف تلویزیدون هدای انقالبدی از طریدر کدارگروه ندامبرده برنامده ریدزی مشدتر  و دفیدر 

داشته باشند و هر کدام از تلویزیون های فوق بوشی از برنامه هدا را در بهتدرین زمانهدای ممکدن پودح کنندد حتدی در م رفدی برنامده هدا 

ایدن بدرای . مه ای تلویزیون های فوق برنامه های دیگر تلویزیون های همگام در این برنامه را به بینندگان  ود م رفدی کننددبهتر اسف ه

رشد مبارزات و رشد اگاهی سیاسی و طبقاتی در دا ل و همچنین بدرای افشدا و تحدف فشدار فدرار دادن جمهدوری اسدالمی و همدین طدور 

ه توده هدا کده بدانندد هدر چده مبدارزه حقیقدی بدا الد  و سدت  و ارتجداب بدوده اسدف توسد  انقالبیدون و ببرای شناساندن تاریخ مبارزات چپ 

 یکمونیسف ها بوده اسف و این را ما وایزه داری  به مردم ، جوانان و توده ها برسانی  که موضوب ایدن دادگداه مدی تواندد تدا حددود بسدیار

این موضوب می توان ه  اگاهی بیشتری انتقال داد و ه  تبلیغات سیاسدی فابدل فهد  را و با دامن زدن به بحث های اطراف . این را برساند

جدانی نشدان داد " گسترش و به حر ارایه داد و ه  جمهوری اسالمی را در مقابل افکار توده ها به عنوان نهام غیر فابل ا دال  و کدامال

و همچنین به انها اعتماد به نزس داد ی نی اگر ما بتدوانی  بیشدترین افدراد را و همچنین توده ها را به این جا رساند که تنها راه انقالب اسف 



بدا دفدف و برنامده ریدزی مشدتر   ر می کدن  اگدر موضدوب دادگداه فدوقتاثیر را بگذاری  که من فک ینمواطب فرار بدهی  می توانی  بیشتر

 .کن  برنامه ریزی سزم انجام شود نیز پیشنهاد میبرای بیرون از ایران  .مواطبین بیشتری را جذب  واهی  کردپیح برده شود 

یکی از علل عمده عدم همکاری نیرو های پیشرو کشور های دیگر با انقالبیون ایران این اسف که بسیاری از نیروهای  ارجی فکر می 

مهدوری اسدالمی بیشدتر انهدا بدی ستاده اسف در نتیجه برای جلو گیری از ایجاد ضد ا در جیکنند جمهوری اسالمی در مقابل امپریالیس  ا

که البته چنین بر داشف انها در بیشدتر مدوارد نشدان دهندده کوتداهی مدا در انجدام وایزده .  ) عملی را نسبف به حمایف از ما پیشه می کنند 

هدر دلیلدی ایدن  مدا حدر ندداری  بده.هر چند که انحرافات دیگر نیز در بی عملی یا حتی دفاب آنها از جمهدوری اسدالمی د الدف دارد ( اسف

چرا که اگر ما انهدا را آگداه نکندی  یدا بده سدمف  دود جدذب نکندی  ، . نیروها را کنار بگذاری  و افدامات سزم را برای آگاه کردن انها نکنی  

ی دادن پس یکی از واایا عمدده انقالبیدون ایدران آگداه.  ود به  ود آنها به ابزاری برای جمهوری اسالمی بر علیه ما تبدیل  واهند شد

که مددار  و اسدناد مربدوط بده . و جذب نیرو های پیشرو کشور های  ارجی در رابطه با ضد امپریالیسف نبودن جمهوری اسالمی اسف

 .دادگاه فوق می تواند در این جهف کمک حال ما باشد

 .  ارجی فرار بگیردپس باید برنامه ریزی کرد تا اسناد و فیل  های این دادگاه هرچه گسترده تر در ا تیار نیروهای 

حدافل سود این کار این اسف که ذهنیف بیشترین نیروها را برای حمایف از انقالب آتی ایران آمداده کندی  یدا حددافل از جدذب شددن آنهدا بده 

 .سفما این  نیز بوشی از واایا.جلو گیری کنی سمف دشمنان و ایستادن در مقابل ما 
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