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 سومراه 
 

 

 فصلنامۀ راه سوم )ندای مردم( همانگونه که از نامش هویداست، یک رسانۀ چاپی فرهنگی، اجتماعی،
راه سوم ) ندای مردم ( در انعکاس نگفته های  .سیاسی، غیر وابسته و منحصر به مردم عام میباشد

ما متیقن به جانبگیری های  .بدون در نظر داشت مسایل سلقوی فعالیت می نماید اکثریت خاموش،
سازمانی و سیاسی نمی باشیم. رسانه ذیل آزادی بیان و رعایت میثاق های بین المللی برابر با اعالمیه 

عنوان واالترین آرمان بشری اعالم داشته، محراق اصل  جهانی حقوق بشر، که آزادی بیان را به
ت اعوام و عفت کالم تحت هر شرایط در حفظ حیثیت افراد، ارج احساسا .فعالیت هایش قرار میدهد

این نشریه مدنظر گرفته میشود، بدین مفهوم که آزادی بر معیار های دموکراسی در حدی خواهد 
 .بود، تا مانع آزادی دیگران نگردد. ما به بحث های جامع، آکادمیک و برابر با منطق متیقن میباشیم

ی، مساوات جنسیت تحوالت سیاسی و اقتصادی، ن،بحث ها پیرامون عدالت اجتماعی، توانمندسازی زنا
مسایل فرهنگی و اجتماعی و همچنان دعوت کدر ها، جوانان تحصیل کرده و زنان فعال گرد هم در 

پالیسی نشراتی ما میباشد. راه سوم ) ندای مردم (، سومین راه در برقراری ارتباط و بحث  برگیرندهٔ 
افکار روشن را به جامعه و خواننده گان برگردانده و به  های شفاف در موارد افکار جدید میباشد. ما

عنوان یک منبع بی طرف روشنگری را ترغیب و تبلیغ میکنیم. در این لحظات پرتنش و حساس 
سمتی، لسانی، سازمانی و سلیقوی از راه سوم با خواننده گان  کشور ما بدون جانبگیری های قومی،

 .مخاطب میشویم
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