
 
 
 
 
 
 

ھب طابخ شیاتر انیرانیا یمل یمھم ھمبستگ ھیانیب   
 
، تریشو ا نیو میمق انیرانیا   

چپ ، یگروھھا  
، ونیمل  
ھنان،یم ھم  
 منض کستندش ستادیوما رد ودخ ضورح اب ار بعیضت یھادس ولینا الس ھلچ زا سپ ام نانز ھک وزیر نینچ رد
 ایپ رد ردمم ضورح رایب ظامن فندتر یتواندم کومتح شینین قبع ینا ھک یکنیمم عالما یرانا بارزم انوانب ھب بریکت

. اشدب نتخاباتا ندوقص  
را بھ گوش  رانیا مظلوم مردم یخود صدا یھا تیتا با فعال ردهک عیس نونتا ک نیدر و انیرانیا یمل یھمبستگ
رساند.ب ھانیانو ج تریشا شورک ینھادھا  

 یدانم ھب اپ وستد یھنم پو چ لیونمزا یا دهعزج ختانھب راه، شور نیدر ا یاریوجود دعوت از شما در ھم با 
  گذاشتید.ن

با  زی، شما بھ نوبھ خود ندیکنینم یکھ با ما ھمکار یلیحال بھ ھر دل خواھیممیگریشما ھموطنان محترم بار د از
 رانیکمک ملت مظلوم و در بند ا بھ تریشا ایھ سانھو ر ولتید ھادھاین اب ماسو ت نیدر و عتراضیا ایشھایھم

.دیبشتاب  
.کرد میخواھ یبانیو پشت تیراستا حما نیاز حرکت شما در ا ما  
.تفاوت بگذارد یشما را ب دینبا کردیم یفرزند دو سالھ خود دادخواھ یبرا ادیکھ با اشک و فر یزن لرگان لمیف  

  ن،یزم رانیازنان و مردان  یبرا
کودکان کار، یبرا  

،ھنمانیوآب و خاک م رانیا نینجات سرزم یبرا   
یرانا رضیا امیتتم فظح رایب  
  یرانا رد تمس حتت قواما ادخواھید رایب
.دیاز دست نرفتھ ھمت کن یرانا رزمینیس جودیتموو تا  دیزیبپاخ م،یکنیاز شما درخواست م   

.میھا را کنار بگذار اختالف  
 یتا با ھم برا میکنیشما دعوت م از شما دراز کرده و یخود را بسو یو ھمکار یو دوباره دست دوست نجایدر ا ما

.میبکوش زیعز رانینجات ا  
  میکنیبرگزار م ینو پرایا وبرویر نیرا در و ستین یفروش نیکاسپ شیاکتبر: ھما ۱۹ روز 

رانیا یبرا یبا شعار دمکراس شیاتر یاکتبر: روز مل ۲۶ روز  
دیروز ھا با ما ھمراه شو نیکھ در ا میدواریام    

میکنیاز شرکت گروھھا با لوگو و عکس مورد عالقھ خود استقبال م   
میکن نیرا از حاال تمر رانیا یبرا یدمکراس  

در مورد ما چگونھ قضاوت خواھد کرد؟ ندهیدر ا خیتار  
میدھیادامھ م میکھ انتخاب کرد یبھ راھ ما  

نیدر و انیرانیا یمل یھمبستگ  

۰۱۹۲ کتبرا ۰۱  

۳۹۸۱ اهم ھرم ۸۱  
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